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Landgoedstation
Driebergen-Zeist als
moderne ov-knoop
Intercitystation Driebergen-Zeist heeft
een metamorfose ondergaan. Het station
moest ruimer en moderner, met meer
sporen en er was een veiliger alternatief
voor de drukke overwegen nodig. De afgelopen jaren werkte ProRail samen met
aannemer BAM en architectenbureau
Arcadis aan de metamorfose van station
Driebergen-Zeist.
Bij de Hoofdstraat is een onderdoorgang
gebouwd, zodat de overweg niet langer
nodig is. Voor de regio was dat een grote verbetering. Er is een nieuw busstation
en een ruime fietskelder gebouwd. NS
heeft bovendien een nieuwe parkeergarage gerealiseerd. Driebergen-Zeist
maakt daardoor haar rol als belangrijk
vervoersknooppunt voor de regio waar.
Met alle ruimte en veel groen in de
buurt past het station naadloos in zijn
omgeving tussen de landgoederen. Er is
bovendien een fiets- en voetgangersbrug
die het station verbindt met het natuurgebied.
Beeld Rob van Esch voor ProRail
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Rub-off
Naast mijn werk voor NGinfra,
mag ik ook aan de TU Delft werken. Als ik mijn studenten moet
uitleggen wat wetenschap is, dan
houd ik het simpel. Ik vertel ze
dan dat wetenschap het systematisch en kritisch vergelijken is
van dingen in de wereld. Dingen
vergelijken met elkaar en met wat
we van die dingen nu denken
te weten. Uit die systematische
vergelijking komen dan patronen
naar boven, die ons vervolgens
helpen om zinnige voorspellingen
te doen.
Als wetenschapper doe je voorspellingen vooral om te toetsen
of wat je hebt bedacht ook echt
klopt, maar voor de praktijk zijn
die voorspellingen vaak ook best
nuttig. Zo vergelijken we onder
welke belasting verschillende
soorten beton falen en daar kan
je dan bruggen op bouwen. Zo
vergelijken we welke regulering
van de sector de meeste innovatie oplevert en daar kan je
dan beleid op bouwen. Kortom,
wetenschappelijk onderzoek laat
zien hoe het goed of beter kan.
En dan gaan we het daarna vaak
beter doen, als we dat dan toch
eenmaal weten.

Als NGinfra organiseren we
precies dat, op een manier die
uniek is in de wereld. We werken
als infrabeheerders samen met
onderzoekers aan verschillende
Nederlandse universiteiten om te
vergelijken hoe we in projecten
zijn omgegaan met onzekerheid;
allemaal om beter te kunnen
omgaan met onzekerheid. Of hoe
we data gebruiken; om daarna
beter data te gebruiken. Of
hoe we modelleren wanneer we
onderhoud moeten gaan plegen.
Of de netwerken veilig houden.
Enzovoort.
In de themacenters van
NGinfra vergelijken we bijvoorbeeld hoe de infrabeheerders
brede welvaart meenemen in de
organisatiebeslissingen. Of hoe
zij omgaan met KPI’s of van welke
wereldbeelden ze uitgaan. Met
een belangrijk verschil: in de
themacenters maken we ons iets
minder druk om systematisch en
kritisch vergelijken. Vaak is alleen
al de inspiratie van wat een ander
doet genoeg. Als een themacenter
echt wil weten hoe het zit, dan
wordt een onderzoeksvraag neergelegd bij de wetenschap en volgt
een systematisch onderzoek dat

uitzoekt wat er al bekend is over
dat vraagstuk en kritisch vergelijkt
hoe de verschillende infrapartners
daarmee omgaan.
Interessant is hoe in die samenwerking tussen wetenschap en
infrapraktijk binnen NGinfra
kennis wordt opgebouwd. Zij
hebben ieder hun eigen paden.
Binnen de wetenschap zijn de
regels streng: kennis bouw je
op in wetenschappelijke publicaties die kritisch worden gereviewd door wetenschappelijke
vakbroeders. Kennisopbouw bij
de infra- bedrijven die binnen
NGinfra met de wetenschap aan
de slag gaan, werkt anders. Met
wetenschappers kijken infrapartners naar hun eigen manier van
werken en passen die aan als uit
de samenwerking met de wetenschappers blijkt dat het beter of
slimmer kan. Het Havenbedrijf
Rotterdam onderzocht al weer een
poosje terug of wetenschappelijke
inzichten ‘landen’ in de organisatie. Ja, bleek het antwoord. Niet
omdat de medewerkers van het
Havenbedrijf enthousiast allerlei
proefschriften en wetenschappelijke publicaties lezen, maar vooral
omdat ze tijdens het onderzoek
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met de wetenschappers om tafel
zitten en samen inzicht krijgen dat
direct toepasbaar is.
In de wetenschap kennen we het
Hawthorne effect. Als er wetenschappers meekijken, dan gaan
mensen hun werk anders doen.
Beter. In de Hawthorne fabriek
waren die wetenschappers nog
niet eens bezig mee te denken;
alleen het feit al dat ze er rond
liepen, bleek stimulerend en motiverend om beter te werken. De
wetenschappers die voor onderzoek bij infrapartners rondlopen,
gaan gelukkig een stuk verder
dan alleen maar rondlopen. Zij
denken echt mee en zijn gemotiveerd om hun kennis toepasbaar
te maken in de organisaties.
In goed Nederlands noemen we
dat rub-off. Wetenschappers die
hun ding doen samen met de
infrapartners. Soms binnen hun
onderzoek, soms net daarbuiten.
Doordat wetenschap en praktijk
samen optrekken, wordt kennis overgedragen zo gauw die
gemaakt wordt. Zo dacht Brenda
Espinosa Apráez van de Tilburg
University mee over van wie de
data in de sensoren in bouwpro-

jecten nou eigenlijk is. En haar
notitie daarover ging als een lopend vuurtje rond bij de NGinfra
partners.
De kennisoverdracht vindt in deze
samenwerking niet plaats via de
boeken en artikelen; we organiseren binnen NGinfra zoveel
mogelijk rub-off, want dat is waar
de meerwaarde van wetenschappelijk onderzoek voor de praktijk
ontstaat. We trekken wetenschappers aan die rub-off in het bloed
lijkt te zitten. Zo ook bij Robin
Neef van Rijksuniversiteit Groningen (hij komt verderop in dit
Magazine ook langs), die uitzocht
hoe we als infrabeheerders naar
de toekomst kijken en wat dat
betekent voor de manier waarop
we over onze investeringen beslissen. Robin liep bij verschillende
infrabeheerders rond, juist om
zo de rub-off zo groot mogelijk
te maken, om systematisch en
kritisch te vergelijken. Zo werd
de kwaliteit van zijn onderzoek
vergroot, aangezien hij precies
kon zien hoe de infrabeheerders
het aanpakten.
In het afgelopen jaar is de ruboff knap lastig geweest. Op de

plekken waar de rub-off het best
plaats vindt, waren de bureaus en
stoelen leeg. Iedereen was druk
met simpelweg het werk gedaan
krijgen vanaf haar eigen zolder
of aan zijn eigen eettafel. Er was
weinig ruimte om te reflecteren
en van elkaar te leren. Dat kwam
even op het tweede plan, want
thuis werken was lastig genoeg.
Het wordt hoog tijd dat wetenschapper en practitioner elkaar
weer ontmoeten en de samenwerking weer naar een hoog plan
kunnen tillen. Zodat deze unieke
samenwerking weer kan bloeien.

Wijnand Veeneman
Wetenschappelijk
directeur NGinfra
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Drinkwaterbedrijven: houd rekening met drinkwater bij energietransitie
Gemeenten, provincies en waterschappen werken momenteel samen met stakeholders aan Regionale Energiestrategieën. De centrale vraag in een RES is: hoe gaan we de
energietransitie op regionaal niveau vormgeven? Dat is een
flinke opdracht, die op allerlei manieren van invloed kan
zijn op de drinkwatervoorziening, laat een position paper
van branchevereniging Vewin zien.
De Regionale Energiestrategie is de regionale uitwerking van
afspraken uit het nationale Klimaatakkoord. Dat akkoord is
weer de Nederlandse invulling van het internationale Klimaatakkoord van Parijs. De regionale keuzes gaan onder meer
over duurzame elektriciteitsopwekking, warmtevoorziening
en de energieopslag- en infrastructuur. De RES’en worden
vervolgens door provincies en gemeenten vertaald in omgevingsvisies en omgevingsplannen en uitgewerkt in concrete
wijkgerichte warmtetransitie-visies.
Dertig verschillende regio’s
Voor de RES is Nederland opgedeeld in dertig verschillende
regio’s, variërend van een hele provincie (Drenthe, Flevoland)
tot kleinere gebieden (Zuid-Limburg, Achterhoek, Drecht
steden). Per regio werken onder meer gemeentes, provincie,
waterschappen, netbeheerders en woningcorporaties samen.
Bij de besluitvorming en keuzes moet zoveel mogelijk interactie zijn met andere maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, toenemende economische activiteiten, de circulaire
economie en een vitale landbouw en natuur.
Grote ruimtelijke claim
De energietransitie leidt tot een grote ruimtelijke claim op
de ondergrond voor alternatieve energiebronnen en de
infrastructuur voor elektriciteit en warmte. Tegelijkertijd
bevinden zich in de ondergrond diverse drinkwaterbronnen
en is de drinkwatersector samen met provincies bezig met
de zoektocht naar Aanvullende Strategische Voorraden.
Verschillende energieactiviteiten komen direct of indirect in
aanraking met grond- of oppervlaktewater en de drinkwaterinfrastructuur. Zo maakt aquathermie gebruik van energie uit
oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Ook zijn er verschillende bodemenergiesystemen die grondwater gebruiken
of door beschermende kleilagen gaan, zoals geothermie
(diepe ondergrond), open bodemenergiesystemen (warmtekoudeopslag) en gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaar).

Daarnaast ligt in de ondergrond ruim 120.000 kilometer aan
drinkwaterleiding. Het grootste deel daarvan bevindt zich in
de drukke stedelijke omgeving. De landelijke opgave om van
het gas af te gaan en de toename van warmte- en energie-

netten vraagt om vervanging van veel leidingen. Het wordt
steeds drukker in de ondergrond.
Risico voor drinkwaterbronnen
De winning en transport van warmte en
energie kan op
verschillende
manieren
een risico
vormen voor
drinkwaterbronnen,
met name
bij grond
water.
Bij het
aanleggen van
bodemenergiesystemen gaat
de boortol
door beschermende kleilagen.
Hierdoor kunnen
verontreinigingen zich
verspreiden naar diepere
watervoerende lagen die in
gebruik zijn voor de drinkwatervoorziening. Bij geothermie en gesloten
energiesystemen worden chemische additieven gebruikt die
uit de putten kunnen gaan lekken.
Opwarming van de bodem
Ook voor de ondergrondse infrastructuur bestaan risico’s
van warmte- en energieactiviteiten, zoals opwarming van de
bodem. Wanneer warmteleidingen te dicht bij drinkwaterleidingen liggen, kan de temperatuur van het drinkwater stijgen.
Zodra drinkwater warmer wordt dan de wettelijke norm van
25 graden bestaat de kans op bacteriegroei, zoals legionella. Warmteleidingen moeten daarom op gepaste afstand
van drinkwaterleidingen liggen.

Voor de drinkwatersector is het van belang dat ruimteclaims
goed op elkaar worden afgestemd en er een duidelijke
functiescheiding is met grondwater voor de drinkwatervoorziening. De belangen van drinkwater moeten daarvoor goed
betrokken worden in het RES-proces.
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Netbeheerders: schop moet nu op
de goede plaats de grond in
Voor 2050 moet in Nederland één op de drie straten open om er kabels
voor groene elektriciteit in te leggen. Het gaat in totaal om 60.000 tot
80.000 kilometer kabel, zo blijkt uit een studie door de verzamelde netbeheerders in Nederland over de gevolgen van de energietransitie.
Daarnaast moet de politiek snel bepalen waar extra nieuwe windparken
op zee kunnen komen en waar energie kan worden opgeslagen. Zonder
die beslissingen kunnen de netbeheerders niet verder met die energietransitie, zeggen ze. Voor het rapport Het Energiesysteem van de Toekomst is
bekeken hoe de energievoorziening eruit kan zien in 2050 als Nederland geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Het onderzoek is
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat. Het belangrijkste is, zeggen de netbeheerders, dat voor noodzakelijke grote aanpassingen “de schop nu op de goede plaats de grond
in” moet.

Het Energiesysteem
van de Toekomst

Integrale Infrastructuurverkenning 2030 - 2050
April 2021

Veel ruimte reserveren
De bouw van een windpark op zee of een
hoogspanningsstation duurt twee jaar,
maar de voorbereidingstijd neemt vier
keer zo lang in beslag, zegt Marc van
der Linden van Stedin namens Netbeheer
Nederland tegen de NOS. Als je de
klimaatdoelen ook ná 2030 wilt realiseren, moet je er nu al veel ruimte voor
reserveren. “Voor ons is belangrijk dat
die ruimte echt aangewezen gaat worden.
Want anders kunnen wij niet aan de slag
met kabels en leidingen.”

Omvang stroomnet verdubbelt
De vraag naar elektriciteit zal volgens de studie
grofweg verdubbelen en daarmee verdubbelt ook
de omvang van het stroomnet. Dat er ook in bestaande
wijken veel moet gebeuren, staat als een paal boven water”,
zegt Van der Linden. “We gaan steeds meer elektrisch verwarmen,
we gaan elektrisch koken en elektrisch rijden. We gaan zelf onze energie
opwekken met zonnepanelen op daken. Daarom moet het elektriciteitsnet
fors verzwaard worden. In de nieuwbouwwijken leggen we nu al vier keer
meer capaciteit neer dan we vroeger deden. Daar is dat relatief makkelijk
te doen, maar dit zal ook in de rest van Nederland bij de bestaande netten
moeten gebeuren. Dus wij verwachten dat tot 2050 één op de drie straten
zal moeten worden opengebroken.”
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Het is kiezen én delen bij inrichting landelijk gebied
Er zijn ruimtelijke keuzes nodig
voor het landelijk gebied. Hier
ligt een dringende taak voor het
nieuwe kabinet, anders zal de leefbaarheid en de kwaliteit van het
landelijk gebied verder achteruitgaan, terwijl er juist kansen liggen
om het landelijk gebied vitaler te
maken.
Dat is de boodschap van de Studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk
gebied, die zich op verzoek van de
Tweede Kamer heeft gebogen over
de vraag hoe we alle ruimtelijke
claims een plek kunnen geven en
tegelijk de vitaliteit en kwaliteit van
de leefomgeving op het platteland
op peil kunnen houden. Het rapport
van de studiegroep is onlangs door
minister Schouten van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en
minister Ollongren van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Tweede en Eerste
Kamer.
Mix van deskundigen
De studiegroep was samengesteld
uit een mix van deskundigen van
buiten en binnen de overheid en
werd voorgezeten door Peter Heij
(ABDTOPConsult). De vitaliteit van
het platteland en de kwaliteit van
de leefomgeving in het landelijk
gebied staan onder druk. Er ligt
een meervoudige problematiek
van stikstofdepositie, uitstoot van
broeikasgassen, watertekorten,
biodiversiteitsverlies, bodemdaling,

tekortschietende waterkwaliteit en
verzilting en een veranderende
demografie (krimp, vergrijzing).
Verstedelijking
Daar komt bij dat er de komende
decennia veel ruimte nodig is voor
de energietransitie met wind, zon
en warmtegebruik, voor aanpassingen aan klimaatverandering en
verschillende vormen van ‘verstedelijking’, inclusief bedrijventerreinen,
logistieke- en datacenters. En in
ons land is alle ruimte al bestemd.
De studiegroep concludeert: het is
kiezen én delen: multifunctionaliteit
van het gebruik van de ruimte in
het landelijk gebied moet uitgangspunt zijn, maar daarmee kan niet
aan alle vragen om ruimte worden
tegemoetgekomen. Dit vraagt meer
regie op ruimtelijke ontwikkeling en
het vergt dat indringende keuzes
in het landelijk gebied worden
gemaakt.

schappen of op
goed geschikte landbouwgronden.
Windturbines en landbouw met veel
stikstofemissies zijn ‘slechte buren’
van Natura 2000-gebieden.

Inrichtingsprincipes
De studiegroep stelt als leidraad
drie inrichtingsprincipes voor. Het
eerste is het bodem- en watersysteem leidend maken voor de keuzes
in het landgebruik; het ruimtegebruik
volgt de fysieke structuur van bodem
en water, en niet andersom. Als
tweede moeten functies en bestemmingen die elkaar in de weg zitten
en minder goed bij elkaar passen
uit elkaar worden gehaald, zoals
zonneweides en datacenters in
kwetsbare en waardevolle land-

Functies clusteren
Het derde inrichtingsprincipe is om
functies te clusteren waar dat nodig
is om de identiteit van een gebied
te beschermen of te versterken, of
om voldoende schaal te creëren
voor functies die dat nodig hebben.
Zo moeten waardevolle gronden
voor landbouw, natuur en bijzondere landschappen uitgesloten worden
van de (woning)bouwopgave. Door
hierin keuzes te maken, wordt de
Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
concreter uitgewerkt.

Haven van Rotterdam wil met digital twin meespelen in digitalisering
De haven van Rotterdam, met stip de grootste van
Europa, is goed voor 12.500 hectare, 42 kilometer
havenlengte, 150.000 schepen en 470 miljoen ton vracht
per jaar. Van zo’n mastodont een digital twin bouwen,
lijkt onbegonnen werk. En toch is dat exact waar Port
of Rotterdam volop mee bezig is. “We willen zelf op het
speelveld van digitalisering staan en niet vanaf de zijlijn

toekijken”, zegt CEO Allard Castelein tegenover de Belgische website Bloovi.
Digitalisering is disruptief
“Als we rondom ons heen kijken, kunnen we alleen maar
vaststellen hoe disruptief digitalisering in de samenleving
is”, aldus Castelein. “Dat is voor onze haven niet anders.

10NGINFRAMAGAZINE

KORT

NOVI schiet volgens het IBO nog tekort
Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven. De afgelopen paar jaar is de overtuiging gegroeid dat het Rijk weer meer regie moet voeren over de ruimtelijke ordening. Dit was aanleiding te onderzoeken in hoeverre de huidige governance binnen
de ruimtelijke ordening effectief is om te komen tot integrale keuzes en een adequate
uitvoering in een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO-RO).
Van woorden naar daden
Dit IBO Van woorden naar daden: over de governance van de ruimtelijke ordening is door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. De reactie op dit advies zal
worden gegeven door het volgende kabinet. Op basis van ervaringen uit het
verleden en interviews geeft het IBO een algemeen model voor de inrichting
van een effectieve governance van de ruimtelijke ordening. Binnen dit model
stelt het Rijk voor een beperkt aantal nationale opgaven per provincie/regio
de doelen vast en geeft waar nodig ordenende principes mee. Decentrale
overheden maken vervolgens de ruimtelijke keuzes op basis van die doelstellingen en principes.
Bestuursakkoord
Provincies/regio’s werken die keuzes binnen een bepaalde periode in een
concreet plan uit met een tijdsplanning en financiële onderbouwing. Sluitstuk is
een bestuursakkoord dat Rijk en de regio/provincies met elkaar sluiten, waarin ze de
wederkerige afspraken en de wijze van monitoring vastleggen. Daarbij bestaat expliciet
de mogelijkheid om te escaleren bij achterblijvende prestaties. Ook wordt gewezen op
het belang van uitvoeringstoetsen en pilots om ideeën te testen. Dit model is in het IBO
de basis voor de analyse van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de praktijk rond
duurzame verstedelijking, toekomstbestendig landelijk gebied en de RES’en. Het IBO
geeft 27 aanbevelingen om de governance te verbeteren.
NOVI schiet nog tekort
Volgens het IBO kiest de NOVI met de regio voor het goede schaalniveau. Positief is
ook de inzet om als Rijk gelijkwaardig op te trekken met andere overheden. Op andere
punten schiet de NOVI volgens het IBO nog tekort. Het beveelt aan dat het Rijk de
nationale doelen op regionaal/provinciaal niveau ruimtelijk uitwerkt. Daarnaast vraagt het
IBO onder andere aandacht voor het versterken van de kennisbasis, beleidscapaciteit en
de uitvoeringskracht bij overheden, zowel centraal als decentraal. Zo stelt het IBO onder
andere voor om periodiek scenario’s voor klimaatadaptatie op te stellen. Voor betere
interdepartementale afstemming wordt aanbevolen een onderraad van de ministerraad in
te richten die zich bezighoudt met de ruimtelijke aspecten van sectorale beleidsterreinen.
Het IBO adviseert om terughoudend te zijn met departementale herindelingen.

Zeker wanneer je beseft dat je de haven niet alleen in
verschillende stukken - ladingtransport, diensten tussen
knooppunten, infrastructuur en ruimte – maar ook tijdvakken - voor, tijdens en na het aanmeren - kunt opdelen,
kan digitalisering dat logistieke geheel veel inzichtelijker
maken. Dat biedt niet alleen toegevoegde waarde aan de
betrokken partijen in die stukken, maar ook aan de haven
in zijn totaliteit.”

Lading sneller afhandelen
Castelein komt met een voorbeeld. “We hebben vandaag
slimme sensoren in de kademuren, die ons realtime inzicht
geven in de conditie ervan, zodat we ons onderhoud
daarop af kunnen stemmen. Door alle kademuren, bolders,
kranen en andere objecten in de haven ‘slim’ te maken,
kunnen die in de toekomst met elkaar communiceren, zodat de doorvoer van schepen en afhandeling van lading
nog sneller, efficiënter en veiliger kan plaatsvinden.”
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Lancering Verbond Brede Welvaart

‘Brede welvaart
is niet alleen naar
de euro’s kijken’
Alliander, Vitens, Enexis, Gasunie, Stedin, ProRail, TenneT, Port of Amsterdam en
Schiphol lanceerden donderdag 22 april met initiatiefnemers Groene Netten/
MVO Nederland en NGinfra het Verbond Brede Welvaart. Daarmee beloofden
ze niet alleen meer naar het financieel-economische te kijken, maar breder naar
wat zij toevoegen aan de maatschappij. “We kijken niet alleen meer naar de
euro’s.” Dat is een wezenlijke verandering. Want wat draagt infrastructuur bij aan
een duurzame en sociale samenleving? Hoe meet je dat? 
AUTEUR MARTIJN SLOT

A

ansluitend aan de lancering gingen de
deelnemende infrabedrijven met presentator
Rens de Jong in gesprek. Wat betekent het
verbond voor hen? Aernout van der Bend,
algemeen directeur van NGinfra, schetste de definitie
van brede welvaart: “Infrabedrijven gaan meer meten
dan alleen het financiële resultaat. We kijken verder
dan wat iets kost. Er zijn regelmatig discussies over hoe
duur infrastructuur is, maar dan wordt niet gesproken
over de waarde die infrastructuur oplevert. Een brug is
misschien duur, maar zorgt voor veel meer dan alleen
voor verbinding van het ene naar het andere punt. Het
vermindert de reistijd van mensen en zorgt dat mensen
aan de ene oever beter kunnen meedoen aan de samenleving. Opleidingen en werk op de andere oever zijn
bereikbaar. Ook in Nederland zijn daarvan voorbeelden.
Door dit soort zaken te meten, kunnen we beter schetsen wat de waarde van infrastructuur is voor de welvaart
en het welzijn van Nederland.”

Waarde en groei herdefiniëren
“Zon, wind, duurzame gassen en de toekomstige
generaties. Dat is voor mij brede welvaart”, zei Janneke
Hermes, CFO van de Nederlandse Gasunie. “We moeten
waarde en groei herdefiniëren. En niet alleen naar de
euro’s kijken.” Maria van der Heijen, directeur-bestuurder van MVO Nederland ziet dat steeds meer bedrijven
ermee bezig zijn. “Door de impact van activiteiten te
meten op mens en milieu, en voor de volgende generatie. Onze rol is om het concreter te maken. Niet alleen
zeggen dat we het doen, maar het ook waarmaken. De
nieuwe economie gaat over het centraal zetten van de
mens en het milieu. Ook infrabedrijven moeten zorgdragen voor gelijkheid in het uitnutten van de aarde.”

Volgens CEO Marc van der Linden doet Stedin Groep
al veel op het gebied van brede welvaart. “Alleen wij
beseffen dat nauwelijks, omdat we eigenlijk ook geen
meetlat hebben hoe we dat doen. Wij leveren energie,
maar denken nog niet concreet na over wat wij de maat-
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schappij opleveren, welke afwegingen wij nou maken en
waarom?” ProRail staat volgens CEO John Voppen voor
“duurzame mobiliteit” en die gedachte neemt het ook
mee in de besluiten. “Een belangrijk dilemma is echter
het hergebruik van materialen. De techneuten die voor
ons werken willen het allerbeste materiaal en dat is het
nieuwste. Wij proberen echter te stimuleren om oudspoor te gebruiken en dat gebeurt inmiddels ook. Maar
daar is een cultuuromslag voor nodig. Wij moeten de
circulaire gedachte gaan omarmen. Door op een andere
manier met onze grondstoffen om te gaan.”
Vanzelfsprekendheid behouden
Marike Bonhof, CFO van Vitens, omarmt de gedachte
van brede welvaart. Een bedrijf heeft volgens haar veel
meer dimensies dan alleen het financieel-economische.
“Water is de basis van leven. Het is een vanzelfsprekendheid dat wij de kraan opendraaien en dat er water
uitstroomt. We moeten hard werken om deze vanzelfsprekendheid te behouden. Als je de gedachte achter
brede welvaart omarmt als organisatie en bewust bezig
bent met je rol en betekenis in de maatschappij, maak je
uiteindelijk betere keuzes voor de samenleving.”

“Het moet voor bedrijven niet langer het streven zijn om
maximale welvaart te creëren voor alleen de aandeelhouder”, vult Walter Bien, CFO van Alliander, aan. “De
aandeelhouderswaarde verschuift naar de stakeholderwaarde. Dat betekent dat wij breed inzichtelijk moeten
maken wat wij doen als infrabedrijven en we moeten
de impact die wij hebben meetbaar maken. Wat kost
bijvoorbeeld CO2-uitstoot en wat zijn daar de
effecten van?”
Van elkaar leren
Mirjam de Boer-Postmus, directeur assetmanagement van
Royal Schiphol Group, vindt
het belangrijk dat infrabedrijven samen optrekken.
“Het helpt als je van elkaar
kunt leren en samen kunt
optrekken. Wanneer een
partner de grond ingaat
om infra aan te leggen,
kun je dat dan niet samen
doen omdat beide bedrijven
dezelfde plannen hebben?
Als infrasector zijn we sterk
in het delen van kennis en dus
moeten we ook samen nadenken
over hoe we gaan verduurzamen.”

Infrabedrijven gaan meer meten dan alleen het financiële resultaat. Beeld Alliander

Nu het Verbond Brede Welvaart is gelanceerd, is het
volgens Walter Bien belangrijk om er ook mee aan de
slag te gaan. “We moeten het verbond breder maken.
Wat mij betreft blijft het niet bij deze elf partijen.” Dat
beaamt Bonhof: “Je kunt de vraagstukken waarvoor wij
staan als samenleving niet meer als individueel bedrijf
oplossen. Als totale sector moeten we kijken naar de
problemen. De deur staat open voor andere partijen
om aan te sluiten. Samen maken we de BV Nederland
beter.”
Volgens Maria van der Heijden kunnen de infrabeheerders samen
een groot signaal afgeven. “De
infrabedrijven vormen 15
procent van de Nederlandse
economie en dus heeft het
enorme impact als je verandert. Door impact van
beslissingen voor stakeholders mee te nemen in
de rapportage zorg je voor
een enorme aanvulling ten
opzichte van hoe het nu
nog gaat.”

“We moeten het
verbond breder
maken. Wat ons
betreft blijft het niet bij
deze elf partijen”

Het gesprek o.l.v. Rens de Jong
en de lancering van het Verbond
Brede Welvaart is te zien via
https://tv.elba-rec.nl/uitzending/nginfra/welkom
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Gasunie en Stedin over Brede Welvaart

Huiswerk voor
infrabeheerders om
impact te meten
Terwijl Stedin het regionale transport verzorgt van elektriciteit en gas in grote delen van
de Randstad en Zeeland, beheert de Gasunie de landelijke infrastructuur voor transport
en opslag van gas. Allebei ondertekenden ze het Verbond Brede Welvaart. Waarom
eigenlijk?
AUTEUR RONALD BRUINS

B

rede Welvaart omvat,
eenvoudig gezegd, alles
wat mensen van waarde
vinden. Naast materiële
welvaart gaat het bij brede welvaart om gezondheid, onderwijs,
milieu en leefomgeving, politieke
uitingsvrijheid, sociale cohesie,
persoonlijke ontplooiing en (on)
veiligheid. In april sloten Alliander, Vitens, Enexis Groep, Gasunie, Stedin, ProRail, Tennet, Port
of Amsterdam, SchipholGroup,
NGinfra en MVO Nederland/Groene Netten een verbond hierover.
Daarin beloven de partijen zich
jaarlijks publiekelijk te verantwoorden over hun bijdrage aan de
brede welvaartsontwikkeling. Ze
zeggen ook intensiever samen te
gaan werken om investeringen in

NGINFRAMAGAZINE15

ACTUEEL

infrastructuur ten goede te laten
komen aan een gebalanceerde
economische ontwikkeling. Als
laatste verklaarden ze actief bij te
dragen aan een maatschappelijke
dialoog over brede welvaart. “Om
samen een ‘nieuw verhaal’ te ontwikkelen voor een veerkrachtigere
en duurzamere economie.”
Grondstoffenpaspoort
CEO Marc van der Linden van Stedin vertelt hoe zijn organisatie bij
het Verbond betrokken is geraakt.
“Als infrabeheerders werken we
samen met MVO Nederland in
de coalitie Groene Netten. Daar

realiseerden we bijvoorbeeld al een
grondstoffenpaspoort waar we om
kunnen vragen bij leveranciers.
Met een grondstoffenpaspoort
geven leveranciers inzicht in de
samenstelling van hun product. In
hoeverre zijn de gebruikte grondstoffen gerecycled? Of in hoeverre
kunnen ze na de levensduur weer
gerecycled worden? Door daar op
te letten, kunnen we onze infrastructuur duurzamer maken.
Daarnaast kwamen we er als
infrabeheerders achter dat we heel
veel groen in beheer hebben. Als
we die bundelen zou zomaar een
tweede ecologische hoofdstructuur

kunnen ontstaan. Daar geven we
nu meer en meer vorm aan.”
Via Groene Netten kwam het
Verbond van de Brede Welvaart
op het bordje te liggen bij Van der
Linden. Iets soortgelijke gebeurde
bij Janneke Hermes, CFO van de
Gasunie. “Ik heb passie voor dit
onderwerp, maar helemaal nieuw
is het niet voor ons. Als staatsdeelneming moet je dit wel in
de genen hebben zitten. In onze
investeringsbeslissingen nemen
we niet alleen de euro’s mee, maar
ook de maatschappelijke belangen
en welke impact het betreffende

’Als we ons groen bundelen, kan zomaar een tweede ecologische hoofdstructuur ontstaan’ Beeld Stedin
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project daarop heeft. Denk aan
CO2-uitstoot, maar ook veiligheid
voor personeel en omwonenden.
Dat noemen we dan risicogebaseerd asset management. Wat het
Verbond daaraan toevoegt? Dat
we nog breder gaan kijken naar
maatschappelijke waarden die
we kunnen creëren. Denk aan
werkgelegenheid, maar ook aan
onderwerpen als klimaatadaptatie
en de energietransitie. Dergelijke
onderwerpen zijn te groot voor
een organisatie alleen. Daar heb je
heel veel partners voor nodig. Om
van te leren, maar ook om mee
samen op te trekken.”
Van infra 1.0 naar infra 3.0
Van der Linden schetst de ontwikkeling van infrastructuur.
“Infrastructuur 1.0 was nog het
traditionele aanleggen van onder
andere snelwegen, elektriciteitsnetwerken, treinrails en telecomnetwerken. Dat aanleggen doen
we al zo’n honderd jaar en dat
gaat sec over bouwen. Infrastructuur 2.0 is verslimming van al die
netten. Denk aan matrixborden,
rekeningrijden, nog beter plannen
van railcapaciteit, enzovoorts. Dat
gaat over optimale benutting van
het bestaande netwerk. Infrastructuur 3.0 voegt daar voor mij een
nieuwe dimensie aan toe. Dat
is 1.0 plus 2.0 plus impact. De
hamvraag daarbij is: welke impact
hebben onze activiteiten op de
activiteiten in onze maatschappij?
Denk aan werkgelegenheid, economische groei, banen scheppen
voor kwetsbare groepen, ecologie,
enzovoorts. Om dat allemaal te
kunnen meten, heb je een normenkader nodig. Anders kun je
niet zien of je resultaten boekt. Tot
dat normenkader willen we komen
binnen het Verbond.”

Nederland hebben per jaar, kan ik
miljarden investeren om te proberen op nul uit te komen. Maar die
rekening wordt betaald door onze
klanten. En die investering kan
leiden tot meer impact op betrokkenen. Wat is die impact dan? En
wat is de afweging om zo’n investering wel of niet te doen? Ik hoop
daar van andere infrabeheerders
te kunnen leren. Want eigenlijk
is het Verbond in één klap de
grootste coöperatie van corporates
in Nederland. Zij hebben allemaal
hun eigen dillema’s over wat ze
met maatschappelijk geld kunnen
en mogen doen om maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie en de energietransitie
aan te gaan.”

Afweging maken
Dat normenkader is ook belangrijk om een afweging te maken,
schetst Van der Linden. “Als we
een kwartier stroomstoring in

Klimaatneutraal in 2050
Ook Hermes komt met een treffend voorbeeld. “We kunnen bij
wijze van spreken leidingen voor
gas van goud maken en drie meter

CEO Marc
van der Linden
van Stedin: “Als
staatsdeelneming moet je
dit wel in de genen hebben zitten.”

onder de grond plaatsen. Dat is
heel veilig, maar daar wordt het
niet betaalbaarder van. En dus
kijk je naar de risico’s. Welke
investeringen zijn efficiënt, veilig,
beperken de CO2-emissie en leveren de beste leveringsbetrouwbaarheid op? Op die manier wil je ook
in de transitie je afwegingskader
hebben. Ja, we gaan uiteindelijk
van het gas af. Voor 2050. Onze
leidingen kunnen prima voor
waterstof worden gebruikt, we
werken volop aan de voorbereidingen. Maar zo ver is het nog niet en
we hebben nu nog volop gas nodig.
We moeten evenwel wel het einddoel voor ogen houden. We hebben
als land nu eenmaal gezegd dat
we klimaatneutraal willen zijn in
2050. Wat moeten we dan doen
om daar te komen? Bij die afweging wil je zoveel mogelijk brede
informatie hebben om je impact te
weten. Ik weet dat Alliander goed
bezig is om die impact in kaart te
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drijf. Een emissievrije bouwplaats,
sociale verantwoordelijkheid in de
keten, circulair inkopen en zorgen
voor biodiversiteit zijn daar enkele
voorbeelden van. Deze deals dragen ook bij aan de uitvoering van
onze visie voor 2030. Die heeft tot
doel een betrouwbare, betaalbare,
duurzame energievoorziening te
realiseren en bij te dragen aan klimaatdoelstellingen. Daar hebben
we invloed op.”
“Bijvoorbeeld door projecten te
ontwikkelen zoals WarmtelinQ
(warmte), Porthos in de haven van
Rotterdam (CCUS), het ontwikkelen van de waterstof backbone,
maar ook het blijven stimuleren
van groen gas naast aardgas als
schoonste fossiele brandstof.
Op de CO2 die met het door
ons getransporteerde gas wordt
uitgestoten door gebruikers is dat
lastig, omdat we partijen op ons
netwerk niet mogen bevoordelen
of benadelen.”

Janneke
Hermes, CFO
van de Gasunie:
“Onze leidingen kunnen
prima voor waterstof worden
gebruikt, we werken volop aan de voorbereidingen.”

brengen en in het buitenland hebben we het Italiaanse SNAM en
de National Grid in het Verenigd
Koninkrijk. Van dat soort partijen
moeten we willen leren.”
Huiswerk doen
Van der Linden ziet het Verbond
als de plaats waar het huiswerk
wordt gedaan. “We vinden op het
gebied van het meten van impact
niet allemaal zelf het wiel uit,
maar leren van elkaar. We weten
ongeveer zelf wel wat de impact is
van het leggen van een kilometer
kabel, maar dat is de directe impact. Niet de impact breder op de
maatschappij. De kunst daarbij is
wel om drie tot vijf indicatoren te
pakken waar we allemaal wat mee
kunnen. Maak het niet te groot
zou ik zo zeggen. Op die indicatoren gaan we dan met de billen
bloot. Hoe spannend dat wordt?

Als we voor ons rapport dan een
onvoldoende krijgen, dan weten
we dat we aan de bak moeten. Dat
is niet erg, maar juist de winst van
transparantie. Iets moet transparant worden om het bespreekbaar te kunnen maken. Maar zo
ver zijn we nog niet. Eerst maar
eens op drie tot vijf gebieden die
gemeenschappelijke transparantie
bereiken.”
Waar invloed op uitoefenen?
Dat constateert ook Hermes. “We
zoeken naar prestatie-indicatoren
van elementen waar we het beste
invloed op kunnen uitoefenen.
Daar waar we echt impact kunnen
maken. We hebben bijvoorbeeld
speciale Gasunie Green Deals
opgesteld waarmee we de sustainable development goals van de
Verenigde Naties vertalen naar
concrete activiteiten voor ons be-

Grootste coöperatie
Infrabeheerders in gas en elektriciteit hebben zo meer met elkaar
te maken dan menig Nederlander
op het eerste gezicht zou zeggen.
Stedin en Gasunie willen beiden
hun impact weten op de maatschappij en daarvoor huiswerk
doen. Dat huiswerk bepaalt namelijk hoe ze die impact kunnen
meten, analysen, vergelijken en er
doelstellingen op kunnen zetten.
“Als we die in de grootste coöperatie van Nederland samen oppakken, geeft dat Brede Welvaart een
enorme boost.”

Nader in gesprek over het
Verbond Brede Welvaart?
Neem contact op via
info@verbondbredewelvaart.nl.
Of zie de website
www.verbondbredewelvaart.nl.
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Een groot deel van het risico bestaat uit de extra kosten voor beregening. Beeld Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Meer onderzoek is nodig

Zoetwatertekort
tegengaan is kwestie
van gedrag en techniek
Rijkswaterstaat presenteerde in januari een Maatschappelijke Kosten
Batenanalyse (MKBA) over zoetwater. Deze werd in maart van een second
opinion voorzien door het Centraal Planbureau. Uit de stukken blijkt dat de
zoetwatervoorziening onder druk komt. En dat partijen zich daar technisch en
met hun gedrag op moeten aanpassen.
AUTEUR RONALD BRUINS
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I

n 2018 had Nederland te kampen met extreme
droogte en het optreden van laagwater. Ook 2019 en
2020 gaan de boeken in als droge jaren. “Droogte
leidt tot knelpunten in de zoetwatervoorziening die
in de toekomst vaker kunnen optreden, doordat de vraag
naar zoetwater toeneemt en het klimaat verandert”, valt
in de MKBA te lezen. Om in 2050 weerbaar te zijn tegen
droogte zoekt het Deltaprogramma Zoetwater daarom
naar antwoord op vragen. Wat zijn de economische
effecten van veranderende waterbeschikbaarheid in de
verschillende Deltascenario’s? Welke van de voorgestelde zoetwatermaatregelen zijn vanuit maatschappelijk
welvaartsperspectief het meest voordelig? En wat is het
te verwachten welvaartseffect van een maatregelpakket? Waarom het Deltaprogramma nodig is, vertelt de
Rijksoverheid zelf: Voldoende zoetwater is in ons land
cruciaal, onder meer voor de stabiliteit van dijken, voor
natuur en voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening.
Welke maatregelen effectief?
Veel economische sectoren zijn namelijk af hankelijk
van zoetwater, zoals landbouw, scheepvaart en industrie. Deze sectoren hebben een aandeel van ongeveer 16
procent in de nationale economie. “Voldoende zoetwater is ook van belang voor de volksgezondheid, het
leefmilieu in de stad en het tegengaan van bodemdaling.” Er moeten dus maatregelen worden genomen,
maar welke zijn het meest effectief? Wat zijn de kosten
en baten? Dat staat in de MKBA die Rijkswaterstaat
opstelde. Daarbij keek de organisatie naar maar liefst
180 mogelijke maatregelen. Om die maatregelen te
kunnen beoordelen, gebruikten de onderzoekers diverse
scenario’s. Een daarvan is dat de situatie hetzelfde blijft.
Deze noemt Rijkswaterstaat de referentie. Dan kost het
droogterisico Nederland iets meer dan 370 miljoen euro
per jaar. Dit bestaat uit een risico van 66 miljoen euro
voor scheepvaart en 305 miljoen euro voor landbouw.
Het risico voor de overige sectoren (drinkwater, industrie) is kleiner dan 1 miljoen euro.
Niet alleen in geld uit te drukken
Het risico voor natuur is niet in geld maar ook in kwaliteit uitgedrukt. Ook in het huidige klimaat leidt extreme
droogte tot dalende zomergrondwaterstanden met onherstelbare schade aan ‘grondwateraf hankelijke natuur’
tot gevolg. Om dit te voorkomen zou op de zandgronden
een grondwaterstandsstijging van 10 tot 25 cm gerealiseerd moeten worden.
De extremere klimaatscenario’s hebben een f link
negatief economisch effect op alle sectoren. Het totale
droogterisico neemt met bijna 65 procent toe in 2050
ten opzichte van de referentie. Naar ongeveer 610 miljoen euro. Voor de landbouw neemt het risico toe met
155 en 165 miljoen euro in 2050. Alle gebieden voelen de

gevolgen van meer droogte en meer last van zout. Op de
Hoge Zandgronden en in het IJsselmeergebied gaat het
om de hoogste extra risico’s, respectievelijk ongeveer 40
miljoen euro en ongeveer 70 miljoen euro per jaar. Een
groot deel van het risico bestaat uit de extra kosten voor
beregening. Deze bedragen in 2050 gemiddeld 65 miljoen euro per jaar extra ten opzichte van de referentie.
Meer onderzoek doen
De MKBA constateert ook dat er meer onderzoek moet
worden gedaan naar het effect van het gebrek aan zoetwater op infrastructuur. Voor stedelijke functies, schade
aan infrastructuur en hittestress bestaan er namelijk
nog geen goede hydrologische modellen of effectmodules. “Aanbevolen wordt dat het Deltaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie en het Deltaprogramma Zoetwater hiervoor instrumenten laten ontwikkelen omdat het
economische effect hiervan wel zeer groot kan zijn. Er
raakt steeds meer bekend over het effect van droogte op
funderingen. Dit zou in de toekomst meegenomen kunnen worden in een economische analyse.”
Stip op de horizon
Mede op basis van de MKBA werkt de Rijksoverheid aan
een belangrijke ‘stip op de horizon’. Wat moet er aan
activiteiten gebeuren om Nederland weerbaar te maken
tegen een zoetwatertekort? Daar komt een nieuwe nationale zoetwaterstrategie uit. De Rijksoverheid ziet daarbij
veel in samenwerking om watertekorten te voorkomen.
“Dat lukt alleen als alle overheden en gebruikers van
zoetwater zich samen inspannen. Rijkswaterstaat en de
waterschappen kunnen de aanvoerroutes van zoetwater
verbeteren en voorraden opbouwen. Grote watergebruikers, zoals bedrijven die veel water gebruiken, land- en
tuinbouwers en natuurbeheerders, kunnen zich richten
op waterbesparing en aangepast landgebruik. Alleen
als al deze partijen zich inspannen, blijft Nederland ook
op lange termijn op een betaalbare manier over genoeg
zoetwater beschikken.”
Bestuurlijk Platform Zoetwater
Om die samenwerking vorm te geven, bestaat het Bestuurlijk Platform Zoetwater. Daarin zitten de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Landbouw,
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Natuur en Voedselkwaliteit, de zes zoetwaterregio’s, de
Deltacommissaris, Rijkswaterstaat, Vewin, gemeenten
en vertegenwoordigers van onder andere landbouw,
natuur, scheepvaart en industrie. Zij stellen dit jaar
de herziene Deltabeslissing en het Deltaprogramma
2022-2027 vast. In de planning staat dat de regering
daar in het najaar over beslist. Rijkswaterstaat en de
zoetwaterregio’s formuleerden een voorkeurspakket
voor maatregelen om het zoetwatertekort aan te pakken. In dat pakket staan bijvoorbeeld onderdelen als een
verkenning naar spaarbekkens langs de Grensmaas, het
stimuleren van waterbeschikbaarheidsmaatregelen op
bedrijfsniveau en de uitbreiding van aanvoercapaciteit
van kanalen en gemalen.
Gerbert Romijn, programmaleider MKBA en Duurzaamheid, en Joep Tijm, wetenschappelijk medewerker, van het Centraal Planbureau voerden een second
opinion uit op de eerdergenoemde MKBA. Romijn:
“Het waren vooral erg technische maatregelen die in
de MKBA werden genoemd. Dat zijn goede uitgangspunten, maar wat we misten waren maatregelen die
gebruikers van water zoals boeren zelf kunnen nemen.
Het zou bijvoorbeeld een mogelijkheid kunnen zijn dat
landbouw overstapt van het verbouwen van aardappelen
naar wijnbouw. Nu is dat deel niet onderzocht, maar
hebben we wel waardering voor de kosten- en batenanalyse van de technische maatregelen.” Zijn collega Tijm.
“Het verschilt per sector hoe erg het is dat het zoetwatertekort er is.”
Hoe extreem wordt het scenario?
Daarbij constateert Romijn ook nog een ander effect.
“Hoe extremer het scenario hoe beter maatregelen
renderen. Dat is logica, maar investeringen in het
tegengaan van zoetwatertekort, hangt dus ook samen
met hoe extreem de toekomst wordt. En let wel, we zijn
in Nederland pas vijf jaar bezig met dit onderwerp. We
zijn dus nog met z’n allen aan het zoeken naar welke
maatregelen wel en niet werken. Los van het feit dat we
zeker de urgentie voelen.” Zijn collega Tijm vult daarop
aan. “Je kunt de contante economische waarde van
oplossingen berekenen en hoeveel kubieke meter deze
oplevert, maar de natuureffecten zijn vooral kwalitatief
bekeken. Daar kun je moeilijker een bedrag op plakken.
Terwijl dat wel de afweging is: sommige maatregelen
zijn kosteneffectief gegeven de opbrengsten in kubieke
meter water maar doen minder voor de kwalitatieve
omstandigheid van de natuur.”
Verder onderzoek nodig
Tot slot zegt Romijn: “We hebben wel eens het idee dat
we, omdat we een delta zijn, in Nederland omkomen van
het zoetwater. In de kaarten van de Verenigde Naties
over waar water schaars is, staat ons land niet in het

Zoetwatertekort is gedurende een deel van het jaar een reëel probleem maar ook een
relatief nieuw onderwerp. Beeld Vitens

rood. Maar dat beeld moeten we bijstellen. Zoetwatertekort is gedurende een deel van het jaar een reëel
probleem maar ook een relatief nieuw onderwerp. We
zijn al honderden jaren bezig met waterveiligheid, maar
het model van de zoetwaterbeschikbaarheid staat in de
kinderschoenen. Kortom, er is dus verder onderzoek
nodig. Maar dat vinden de auteurs van de MKBA van
Rijkswaterstaat ook.”
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“Sturen op brede
welvaart is heel
complex”
Alliander, Vitens, Enexis, Gasunie, Stedin, ProRail, Tennet, Port of Amsterdam
en Schiphol en initiatiefnemers Groene Netten/MVO Nederland en NGinfra
lanceerden onlangs het Verbond Brede Welvaart. Henry Bartelet, eigenaar
van onderzoeksbureau DynaMundo, onderzoekt in opdracht van NGinfra hoe
andere landen brede welvaart omarmen.
AUTEUR MARTIJN SLOT

M

et het Verbond Brede
Welvaart laten de infrapartijen het oude
marktdenken los: zo
goedkoop mogelijk tegen een zo
hoog mogelijke kwaliteit. Er wordt
niet alleen meer naar het financieel-economische aspect gekeken,
maar breder naar wat zij toevoegen
aan de maatschappij. “Internationaal zijn hier al een aantal landen
eerder mee begonnen. Onder de
naam Wellbeing Economy Alliance”, zegt Bartelet. “Nieuw-Zeeland
is hierin de koploper, gevolgd door
IJsland en Schotland. Onlangs zijn
ook Finland en Wales aangesloten.”
Hoe doen de andere
landen het?
Bartelet, die in Australië woont
voor zijn promotieonderzoek, is
door NGinfra benaderd om met
DynaMundo onderzoek te doen.
“NGinfra vraagt zich af wat Nederland kan leren van de landen die
al eerder begonnen zijn met het

sturen op brede welvaart. Welke
dingen werken, maar ook om te
voorkomen dat de infrapartijen in
Nederland dezelfde fouten maken.
Het zijn natuurlijk heel verschillende landen die in de koplopergroep zitten, dus hoe verhoudt zich
dat ten opzichte van Nederland?
Als zij bepaalde zaken oppakken,
is dat toe te passen op Nederland?
Het valt bijvoorbeeld op dat de
koplopers geïsoleerde landen zijn,
terwijl Nederland juist leeft van de
handel en een infrastructuur heeft
die dat bevordert. Het is daarom
een verkennend onderzoek, met
een vrij open vraag. En het laat
ruimte voor een vervolgonderzoek
om meer specifiek over een Nederlands model na te denken.”
BBP niet meer bepalend
Bartelet kan lopende het onderzoek nog geen definitieve conclusies trekken, maar hem vallen
al wel een aantal zaken op. “Het
eerste waar ik naar kijk is hoe

landen brede welvaart meten.
Voorheen hingen landen alles op
aan het BBP. De koplopers sturen
nu allemaal op sociaal, economische en ecologische indicatoren,
maar geven wel elk hun eigen
invulling. Op basis van verschillen
in cultuur en sociaal-economische
achtergronden. Zo speelt in
Nieuw-Zeeland de gelijkheidsstrijd
een belangrijke rol. Bijna twintig
procent van de bevolking bestaat
uit de inheemse bevolking, de
Ma-ori, die vaak op het gebied
van onderwijs, werk en inkomen
achtergesteld zijn. Dat is in IJsland
veel minder een issue aangezien
daar veel meer mensen met dezelfde etnische achtergrond wonen.”
Finland is weer meer vergelijkbaar
met IJsland, maar heeft wel andere
ideeën om brede welvaart doelstellingen te bereiken, merkt Bartelet
op. “In Finland willen ze zich onder andere focussen op de interne
kanalen in het land. Dus in plaats
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van vrachtvervoer over land of door
de lucht, de scheepvaart over de
kanalen. Dat vind ik een kans voor
Nederland. Dat wij onze kennis
over kanalen kunnen delen met
Finland als ze wat willen opzetten. Misschien kan Finland op dat
gebied iets leren van Nederland.”
Complexe sturing
Bartelet is een voorstander van het
sturen op brede welvaart, maar
ziet zichzelf niet als een pure idealist. “Het is een goed ideaal, maar
om op een goede manier te sturen
is heel complex. Je kunt straks
twintig indicatoren hebben die je
wilt verbeteren, maar de vraag is
welk beleid je moet voeren om een
indicator te verbeteren. Daarnaast
kun je bepaalde indicatoren misschien helemaal niet verbeteren,
zonder daarmee andere indicatoren negatief te beïnvloeden. Het
gaat om het begrijpen van de trade-offs. Als je in Nederland geen
dijken hebt, zou de hele westkust
onder water liggen en is andere
infrastructuur, en welke vorm van
welvaart dan ook, überhaupt niet
mogelijk. Er zijn dus bepaalde aspecten waar het heel kritiek is om
goede infrastructuur te hebben.”
Langdurige investeringen
nodig
De regionale ongelijkheid noemt
Bartelet ook een complex vraagstuk. “In de Europese Unie had
je in verleden allerlei infrastructuurprojecten. In Spanje werden
grote wegen aangelegd, waar later
niemand op reed. Je kunt niet gewoon ergens infrastructuur neerleggen en er daarmee vanuit gaan
dat het probleem is opgelost. We
moeten dus oppassen dat onder
het mom van brede welvaart niet
allerlei hobbyprojecten worden gekozen, ten laste van de belastingbetaler. Je ziet een soortgelijke
situatie in Nederland. Hoe groter
de Randstad wordt, hoe meer geld
er naartoe gaat en hoe belangrijker de politiek het vindt. Het is
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een negatieve spiraal. Om dat te
doorbreken is het niet een kwestie van infrastructuur verleggen naar de andere kant van
het land. Er zijn langdurige
investeringen voor nodig.
Bedrijven moeten zich er
vestigen, maar onderwijs
en leef baarheid zijn ook
noodzakelijk. Het kost
tijd voordat je de juiste
mensen hebt opgeleid. In
Nieuw-Zeeland noemen
ze dat een ‘Hub and spoke’aanpak. Ik zie dus potentie in
brede welvaart, maar ben geen
pure idealist.”
Belangrijke rol voor
de overheid
De overheid speelt een grote rol in
het wel of niet slagen van sturen
op brede welvaart. “Canada is hier
ook mee bezig. Het brede welvaart
kader is daar ontwikkeld vanuit
een universiteit en met inbreng
van burgers. Dat is heel interessant, maar als het niet wordt
gedragen door de overheid, dan
wordt het lastig om de benodigde
investeringen van de grond te
krijgen. Ik weet niet of de Nederlandse overheid het idee gaat
omarmen, maar het is belangrijk
dat het niet alleen gedragen wordt
door de infrapartners. Zij kunnen
het natuurlijk presenteren richting
hun eigen stakeholders, maar als
het vanuit de overheid wordt gepusht komt er veel meer geld vrij
om echte slagen te slaan.”
Rekenkamer opzetten
“Ik zie het ook wel voor me dat
er een soort van rekenkamer
komt die beleidsvoorstellen van
verschillende partijen gaat doorrekenen op brede welvaart. Dat
ze inzicht verschaffen op welke
indicatoren het een positief of
negatief effect heeft. Als die
informatie met de maatschappij
wordt gedeeld, begrijpen zij ook
beter wat de uitkomsten zijn van
een bepaald beleid. Nu wordt al-

leen doorgerekend op koopkrachtplaatjes. In een ideaal scenario
zou zo’n brede welvaart-tool open
en transparant inzichtelijk zijn
voor burgers. Misschien kunnen ze zelfs wel experimenteren
met verschillende beleidsopties.
Op die manier kan het sturen op
brede welvaart gepaard gaan met
het verkleinen van de kloof tussen
politiek en burgers en sla je twee
vliegen in een klap.”
Het kost tijd
Bartelet vindt het een positieve
ontwikkeling dat er steeds meer
gestuurd wordt op brede welvaart,
maar hoopt niet dat het slechts een
hype is. “Het duurt lang voordat je
de hele organisatie meekrijgt om
dit door te voeren. Je kunt niet verwachten dat medewerkers van de
een op andere dag anders denken.
Daar is tijd voor nodig. Het wordt
een uitdaging voor organisaties
om dit intern in te voeren op een
duurzame manier. In plaats van
dat het maar een hype is en er
straks weer iets anders is. Desondanks is de next generation er
zich van bewust dat verandering
noodzakelijk is. In het begin moet
je daarom succesverhalen creëren
maar tegelijkertijd benadrukken
dat echte verandering tijd nodig
heeft. Dat is heel belangrijk.”
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‘Gebruik de infrastructuur
als motor om ons uit de
coronacrisis te investeren’
Infrastructuur is essentieel bij de ruimtelijke opgaven op gebied van onder
meer woningbouw, energie en water. Daar wordt momenteel onvoldoende
rekening mee gehouden bij ruimtelijke ontwikkelingen en dat betekent dat er
onmogelijke of zeer kostbare keuzes worden gemaakt. Algemeen-directeur
NGinfra Aernout van der Bend betoogt dat investeringen in infrastructuur
kansen bieden, juist om straks de ‘coronaschuld’ te kunnen afbetalen.
“Investeren in infrastructuur kent een multipliereffect omdat het ook
andere bestedingsimpulsen uit kan lokken.” Een essay.
AUTEUR: AERNOUT VAN DER BEND
ALGEMEEN DIRECTEUR NGINFRA
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I

n de vormgeving van ons land ontbreekt het aan een
gedeeld beeld van waar het met het land heen zou
moeten en hoe daar te komen. We zijn gewend om
klein te kijken: te plannen binnen de grenzen van
sectoren en ook nog eens op de korte termijn. Dat leidt
tot een land van verrommelende suboptimalisaties: een
wijk waar een gemeente toevallig een leeg weiland had,
een bedrijvenpark waar een ontwikkelaar zijn oog op liet
vallen, zonneweides zonder aansluiting, meer asfalt in
drinkwaterwingebied. De optimalisaties van elke sector
zitten vast in eigen plannen, governance, financiering
en toezicht. Versnippering regeert.
En ook al kennen we uit het verleden wel degelijk
voorbeelden van op visie gebaseerde programma’s zoals
de Deltawerken, Natura 2000, de verdeling van het
luchtruim in militair en burgerluchtvaart, de planning van windmolenparken in zee en Ruimte voor de
Rivier, het omgaan met schaarste en het formuleren
van een nationale visie blijft achterwege. De Nationale
Omgevingsvisie (NOVI) agendeert en is een aanzet tot
integraal denken en werken, maar fundamentele keuzes
blijven vooralsnog achterwege. We doen net alsof iedere
gemeente zijn eigen toko heeft … De terugtredende
nationale overheid is nog steeds een feit.
‘Trots op onze infrastructuur’
NGinfra wil de aanzet geven om te komen tot een andere aanpak waarin de gewenste toekomstige samenleving leidend is en de geplande ruimtelijke ontwikkelingen die toekomst dichterbij brengen. Met onze partners
(Port of Rotterdam, Schiphol, Rijkswaterstaat, ProRail,
Vitens en Alliander) hebben we de ambitie dat de impact
van onze infrastructuren de behoefte van de samenleving maximaal bedient. Immers of we nu publiek of
privaat functioneren, een maatschappelijk
opgave bindt ons allen. We hebben
het over alle soorten (kritische)
infrastructuren die ons leven zo
aangenaam maken: netwerken
van wegen, vaarwegen, spoorwegen, scheep- en luchtvaart, energie, drinkwater,
riolering, data en telecom.
Voor ons in Nederland
lijkt het vanzelfsprekend
dat deze netwerken er
zijn en op een zeer betrouwbaar (>98 procent)
niveau opereren. Maar dat
gaat natuurlijk niet vanzelf.
Wij zijn er trots op dat we op
de mondiale infralijstjes altijd
in de top drie staan!

Om onze impact inzichtelijk te kunnen maken zijn we
in 2020 gestart met het meten hiervan aan de hand van
zes kapitalen: financieel, geproduceerd, intellectueel,
menselijk, sociaal en natuurlijk. Immers als je impact
wilt maken moet je de impact kennen die je maakt. En
als je zo veel mogelijk wilt bijdragen aan de maatschappij dan dien je je blik te verruimen door naast financieel
economische parameters, ook factoren mee te nemen
die bepalend zijn voor hoe wij met elkaar willen leven,
wonen, werken, recreëren en bewegen. Begeleid door
het Impact Institute zetten wij de eerste stappen en
pakken we nu ook door met het Verbond van Brede
Welvaart.1 Om als infranetwerkbeheerders optimaal te
kunnen bijdragen hebben we behoefte aan een debat
met die samenleving en daarbij hebben we vanuit die
samenleving informatie nodig over waar we met zijn
allen willen zijn over pakweg 30-40 jaar.
Onze netwerken zijn langjarig aanwezig en vergen
kostbare investeringen. Studies van het CBS uit 20172
en 2019 laten goed zien dat infrastructuur een grote
bijdrage levert aan de maatschappelijke doelen met
een positieve kosten/baten verhouding. We kunnen dat
maatschappelijk rendement enorm verbeteren en de
efficiency van onze investeringen aanzienlijk verhogen
als we beter kunnen bijdragen aan het realiseren van de
gewenste samenleving van de toekomst. Bovendien kunnen wij met investering in de infrastructuur een stevige
bijdrage leveren om de crisis te boven te komen.
‘Netwerken beïnvloeden elkaar’
Om inzicht te krijgen in de gezamenlijke impact die
wij kunnen maken zijn wij nadrukkelijk op zoek naar
onze af hankelijkheden, onze interdependenties. Alle
netwerken zijn verbonden aan andere netwerken. Ze
beïnvloeden elkaar. En zo heeft besluitvorming over het ene netwerk automatisch
gevolgen voor andere netwerken. De
afgelopen jaren zijn er voorbeelden te over geweest waar deze
af hankelijkheden bleken en
cascade-effecten optraden. In
Noord-Holland leidde een
drinkwaterleidingbreuk tot
een falend elektriciteitsnetwerk met gevolgen voor de
weg (verkeersinstallaties
vielen uit), het spoor (de
trein reed niet meer) en de
luchtvaart (stroomuitval op
de terminal). In Zwolle leidde
een verdieping van de IJssel tot
minder infiltratie in het drinkwaterwingebied. In Apeldoorn
leidde een defect aan de waterleiding

‘NGinfra
ambieert dat de
impact van onze
infrastructuren de
behoeften van de
samenleving dient’
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en vervolgens aan het energienetwerk
uiteindelijk tot een gevolgschade
(technisch, juridisch en compensatiekosten) van 85 miljoen
euro. Kortom, hier valt winst
te behalen!

‘Vergeet niet wat
infra toevoegt aan
sociale welvaart,
inclusiviteit en
veiligheid’

In ons drukke land zijn er
veel interdependenties met
soms onverwachte effecten.
Het loont om ons te wapenen tegen de daaraan verbonden risico’s. Dat vereist
een andere manier van kijken
naar systemen en nieuwe manieren van samenwerken. En dit
is eigenlijk nog maar de eerste stap
want daarnaast blijft het van belang
om ook de af hankelijkheden met andere
en nieuwe ontwikkelingen en technologieën in
kaart te brengen.

Met onze samenleving staan we voor f linke uitdagingen. Momenteel zien we de klimaatadaptatie, energietransitie, digitalisering en urbanisatie als relevante
vraagstukken waar wij versneld aan willen en kunnen
bijdragen. Vergeet niet wat infra toevoegt aan onder
meer sociale welvaart, inclusiviteit en veiligheid. Op
dit moment leidt het tekort aan stedelijke woningen tot
een oplevend verstedelijkingsdebat. Wie goed luistert,
hoort herhaling van inzichten, van zetten en van eerder
gemaakte fouten. Betrokken partijen zitten in de eigen
cocon, de eigen silo en acteren zoals ze het gewend
zijn te doen. Ik denk dat dit zonde is. Zonde omdat we
zodoende kansen missen om het beter te doen. Zonde
omdat we niet komen tot het inzicht welke impact we
willen en welke we kunnen maken en zonde omdat we
nalaten de ontwikkeling eens te ijken op die maatschappij die wij echt willen zijn over 30, 40 jaar. Sterker
geformuleerd: het is in mijn ogen noodzakelijk om de
huidige manier van denken en handelen los te laten gegeven de problemen die op ons af komen. Het past niet
om alles volgens oude schema’s en werkwijzen te blijven
doen. Sterker, we komen gewoonweg niet tot nieuwe
oplossingen als we het op de oude manier blijven doen
en daarmee tegen grenzen aan lopen!
Want wat is er aan de hand? Er ontstaat een woningtekort in onze voorraad van tegen de 1 miljoen woningen
in 2030. De woningbouwsector is er druk mee vanuit
de publieke (Rijk, provincies en gemeenten), semipublieke (woningbouwverenigingen) en private partijen.
Goed bedoeld en met veel deskundigheid op het gebied
van woningbouw en ontwikkelen. Helaas wel vanuit
één silo, met een enkelvoudige blik op het probleem.

Het gaat niemand snel genoeg en de
roep om een eigen minister wordt
steeds luider. In dit betoog zal ik
aangeven waarom dit niet de
juiste remedie is, omdat het
de kwaal te nauw definieert.

Waar moeten de miljoen
woningen komen? Het
simpele antwoord is; daar
waar de vraag het grootst
is en dat is de Randstad.
Daar is het werk, daar willen mensen wonen en dus
willen bedrijven zich daar
vestigen. Dit past goed bij het
financieel economisch inzicht dat
groei goed is en dat stabilisatie leidt
tot achteruitgang. Onopgemerkt bouwen
we een groot deel van de nieuw benodigde
woningen onder NAP. Bovendien doen we dat vanuit
de bijkans onbetwiste opvatting dat verstedelijken altijd
het beste is voor onze samenleving. Terwijl er wel degelijk tegenargumenten zijn te bedenken, die tot andere
keuzes zouden kunnen en niet zelden zouden moeten
leiden.
‘De capaciteit van de bestaande infrastructuur is
beperkt’
De vier grote steden hebben voor zichzelf de opgave
gesteld om zo snel als mogelijk 50 procent van die benodigde woningen toe te voegen. In de stad het liefst want
daar zijn al voorzieningen en dat lijkt handig. En dan
hoor je meestal dat er reeds cultuur, zorg- en recreatievoorzieningen zijn en mobiliteitsinfrastructuur voor
fietsers, auto’s en reizigers met het openbaar vervoer. Te
weinig houden we rekening met de beperkte capaciteit
van die voorzieningen en infrastructuur. Ik beschouw
infrastructuur hier in de breedste zin van het woord:
alles om te kunnen leven, wonen, werken, recreëren en
bewegen. Bij de energietransitie lopen we al tegen die
beperkte capaciteit aan.

Met de Omgevingswet nemen lokale verantwoordelijkheden toe inclusief de bijbehorende ruimte om te
opereren. Daarbij wordt het belang van lokale grenzen
overschrijdende infrastructuur al gauw vergeten. Het
ene plan roept al gauw een ander plan op. Neem de
wegverbreding, tunnelbouw of railverdubbeling om de
congestie weg te werken. Hoe vaak pakken wethouders
ruimtelijke ordening, wonen en economie die kansen
niet aan om meer te bouwen en de herontwikkelen?
Zonder voldoende na te denken over de gevolgen die
dat weer heeft op de infrastrcutuur, ook de bovenlokale.
Nauwelijks wordt onderzocht of er genoeg voorzienin-
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gen zijn voor drinkwater, energie, data, telecom en
openbaar vervoer. Als dat wel was gedaan dan had men
kunnen concluderen dat het succesvol binnenhalen
van een datacenter bij deze stad de capaciteit van het
energienetwerk volledig opsoupeert. Al gauw wordt
geredeneerd dat er een aansluitplicht geldt voor energieleveranciers dus dat zal vast goed komen… Mooi niet!
De simpele gedachte heeft postgevat dat het goed is
om te concentreren. Werk in de grote “werk”-steden en
wonen in de forensische “slaap”-steden. De gemeentes
in de nabije omgeving, in omvang variërend van 10.000
tot 130.000, hebben inmiddels te maken met een afname van het voorzieningenniveau. Schouwburgen zijn
gesloten. Daarvoor kan de burger terecht in de centrumgemeente. Het algemene ziekenhuis is de laatste drie
decennia ook niet aan de efficiencyslag ontkomen en als
je in de regio woont en met spoed zorg nodig hebt dan
moet je daarvoor naar de grote stad. Lokale winkeliers
hebben het moeilijk gekregen om het hoofd boven water
te houden met de komst van Malls of the Netherlands.
De lokale bakker, slager en groenteboer zijn langzamerhand een bezienswaardigheid.
Het onderscheid tussen woon- en werksteden is min of
meer zo gegroeid en niet het succesvolle gevolg van een
visie. Er is ook niet voorzien in goede railverbindingen
van regio naar centrumstad omdat die investeringen in
het verleden als te kostbaar zijn aangemerkt. De auto
heeft daarmee nog steeds een dominante positie in het
verplaatsingsverkeer.3 Snelfietsverbindingen kunnen
een oplossing zijn, maar nog lang niet iedereen fietst.
Bovendien vraagt ook die infrastructuur om zorgvuldige
planning en forse investeringen.
Gemeentes buiten de grote steden zijn
minder kansrijk in het binnenhalen
van voorzieningen die de agglomeratiekracht kunnen vergroten met de kip/ei redenering
dat er daarvoor te weinig gebruikers zijn. En geen bepalende betrokken speler
in het speelveld bedenkt
dat we de benodigde woningbouw juist kunnen
inzetten om daar waar de
wens bestaat de agglomeratiekracht te vergroten en
de ruimtelijke omgeving
daar klaar te maken voor die
samenleving die wij willen
zijn over 20-30 jaar en verder.
‘Waarom niet met gerichte

investeringen de agglomeratiekracht in de regio
versterken?’
Zoals ik al eerder aangaf is de reden dat infrabeheerders
zich betrokken voelen bij de grote uitdagingen zoals
de klimaatadaptatie, digitalisering, energietransitie en
urbanisatie gelegen in de ambitie om daar met zo veel
mogelijk maatschappelijk rendement aan te kunnen bijdragen. Het maakt voor investeringen in infrastructuurnetwerken nogal uit of we ons concentreren op de grote
steden of - met bijvoorbeeld de online werkervaring als
gevolg van corona als wind in de rug - meer inzetten
op het vergroten van agglomeratiekracht in de “Regio
Nederland”. Het liefst op een zo klimaatbestendige plek
als mogelijk.

Infrabeheerders hebben daarbij de kennis van hun
netwerken en weten waar de capaciteit nog uitbreiding
van gebruik toestaat, waar de capaciteit reeds bereikt is
en tegen welke kosten investeringen her en der kunnen plaatsvinden. Die inzichten dienen meegenomen te
worden bij de keuzes die besluitvormers hierover dienen
te maken, wederom passend bij de maatschappij die
wij nu en straks willen zijn. Bestuurders van nu dienen
zich dan ook zeer bewust te zijn dat de huidige keuzes
die we nu rondom de vervangings- en beheeropgave van
onze huidige infrastructuren maken, de maatschappelijke transitie van de komende halve eeuw min of meer
vastleggen. En omdat de diverse netwerken zo af hankelijk van elkaar zijn, dienen we nog een stap verder te
gaan. Wij noemen dat het system of systems denken:
de inzichten over de verschillende netwerken dienen
gekoppeld en gewogen te worden met toekomstvisies
en plannen van (ook andere) maatschappelijke partners
(huidige maar ook toekomstige) bij keuzes die nu en
voor de toekomst moeten worden gemaakt.

‘Het onderscheid
tussen woon- en
werksteden is zo
gegroeid en niet
het gevolg van een
visie’

Het delen van deze inzichten aan de
voorkant zijn wij infrabeheerders
in binnen- en in buitenland
niet gewoon. Wij zijn van
oudsher vraag gedreven.
En dus voedden wij tot
op heden het debat te
weinig met de verschillende consequenties van
ruimtelijke keuzes. We
hebben het ons laten
overkomen dat – al dan
niet gesubsidieerd – grote
zonne- en windparken zijn
gekomen op plekken waar
het ontbreekt aan de benodigde hoofdinfrastructuur om die
energie te kunnen transporteren
naar die plekken waar de energie-
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vraag het grootst is. De vervolgkosten
van energie infraonderstations en
380KV leidingen zijn in geen
enkele business case meegenomen en hier laten we dus als
maatschappij geld liggen. Of
anders gezegd, individuen
en (internationale) bedrijven oogsten de voordelen
en de maatschappij pakt de
rekening op. 4 Het is verder
bekend dat de NS-spoorverbindingen exploiteert
die goed renderen en zelfs
te maken hebben met te veel
aanbod (de oude lijn Schiphol
- Leiden - Den Haag – Rotterdam
– Dordrecht) en waar extra investeringen gewenst zijn en daarnaast ook
lijnen kent die maar niet rendabel te krijgen
zijn zolang de vraag daar niet toeneemt, lees bewoners
worden toegevoegd.

we de ‘system of systems-aanpak’
noemen. Voor zo’n aanpak biedt
de nu veel bepleite minister
van Wonen geen soelaas. Een
minister van Wonen spitst
zich immers wederom toe
op slechts één facet in
plaats van op het geheel
der dingen. De focus
zal op de korte termijn
gericht zijn – 1 miljoen
woningen voor 2030 – en
daarmee de noodzakelijke
blik om beleid en uitvoering
te toetsen aan die toekomst
die we werkelijk met zijn allen
willen bouwen, ontberen. Visie en
toetsingskaders van de lange adem
vergen lange termijneigenaarschap van
bijvoorbeeld een Commissaris voor Infrastructuur en Ruimte; te vergelijken met de Deltacommissaris bij de klimaatadaptatie. En dat kan uiteraard
naast een minister van Wonen die een sectoraal belang
inbrengt en bijbehorend plan uitwerkt en dat net als alle
andere relevante sectoren laat toetsen aan de gedeelde
toekomstvisie van Nederland.

‘NGinfra wil breder
inzicht toevoegen aan
het besluitvormingsproces’

Bij Tilburg schieten distributiecentra de grond uit en
wordt de nabije aanwezigheid van de A58 als verkoopargument aangedragen. Kennelijk is het mensen ontgaan
dat het project InnovA58 juist in het leven is geroepen
om die A58 überhaupt weer berijdbaar en duurzaam te
krijgen. Het recent ontwikkelde bedrijventerrein Kickerbloem in Hellevoetsluis blijkt er gekomen zonder een
toegenomen vraag naar bedrijvigheid of naar arbeidsplaatsen, terwijl de nabijgelegen N57 volgens de bewoners op Voorne-Putten het aanbod van verkeer nu al niet
aan kan. Voorlopig het lukt het maar moeizaam om het
bedrijventerrein gevuld te krijgen. Kortom, voorbeelden te over van mismatch bij ruimtelijke plannen en
infrastructuur.
De laatste jaren hebben we binnen NGinfra het initiatief
genomen om dat bredere inzicht wel aan het besluitvormingsproces toe te voegen. Dat doen we door praktijk en
wetenschappelijk onderzoek te verbinden binnen Next
Generation Infrastructures. We bouwen dat nu snel uit
naar het delen van data en inzichten om te komen tot
betere samenwerking en besluitvormingsprocessen. Met
de klimaatverandering, energietransitie, digitalisering
en urbanisatievraagstukken aan de orde van de dag én
de noodzaak om sterker uit de coronacrisis te komen
bieden wij graag de helpende hand om inzichten transparant met elkaar te kunnen delen en meer integraal te
gaan zoeken naar oplossingen en keuzes.
Ik heb de lezer meegenomen in af hankelijkheden en in
separate besluitvormingsarena’s en handelingssilo’s. Ik
bepleit een cross-sectorale, meer integrale, aanpak die

Laten we dit moment aangrijpen om Nederland beter in
te richten voor de toekomst. Investeringen in infrastructuur bieden kansen, juist om straks de ‘coronaschuld’ te
kunnen af betalen. Investeren in infrastructuur kent een
multipliereffect omdat het ook andere bestedingsimpulsen uit kan lokken. En dat houdt de economie en de
samenleving ‘rollend’. Laten we met infrastructuur als
stimulator ons uit de crisis investeren.

1 | Brede Welvaart heeft het momentum - NGinfra
2 | CBS onderzoek: Infrastructuur verdient een ander
debat - NGinfra
3 | 96% van het verkeer in de randstad heeft reisafstand van 35km of minder, 65% van verkeer
uit de Rotterdamse haven blijft in de grote regio
Rotterdam, file op de A15 bestaat iedere 5 km
uit nieuwe kentekens en slechts bij de Botlektunnel
is directe internationale bestemming procentueel
gezien waarneembaar.
4 | In het nieuws op 29 maart 2021; Door de komst
van datacenters van Google en Microsoft moeten
dijken mogelijk worden verhoogd – op kosten van
de burger
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Het meest complete aanbod
over de fysieke leefomgeving.
• Ruim 2500 artikelen direct beschikbaar.
• Werkt op alle apparaten
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• Interactief
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Ga nu naar het online vakbladen archief van ELBA\REC
https://vakbladen.elba-rec.nl/aanbod
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Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal
ministerie Infrastructuur en Waterstaat

“Niet kiezen is
zeker verliezen”
Jan Hendrik Dronkers werd op 1 september 2020 secretaris-generaal bij het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij is een man van de verbinding, maar
vindt ook dat de grote opgave waarvoor infrastructuur staat niet versimpeld moet
worden tot één commissaris of één instituut.
AUTEUR RONALD BRUINS
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“I

Welke toekomst ziet u voor NGinfra?
k heb in het bestuur van NGinfra gezeten.
Dat was zo’n zeven jaar geleden. In een
tijd dat we verkennend naar elkaar toe
waren. Ik was en ben nog steeds een groot
voorstander van dat we in elkaars keuken kijken, kennis delen en daar waar dat kan samen optrekken. Dat
was ik ook toen ik directeur-generaal Rijkswaterstaat
was. Er zit namelijk een gelijkenis in de aansturing en
het beheer van infrastructuur, in welke vorm dan ook.
Daarnaast: als je een deel van infrastructuur wilt vernieuwen kom je elkaar tegen. Of dat nu bij een kruising
van vaarwegen en wegen is of bij een onderwerp als de
energietransitie. Daar waar je elkaar tegenkomt, is er
vaak geen gezamenlijke beheervisie of een vertaling
naar het ruimtelijk domein. Het is goed dat daar NGinfra haar schouders onder zet en infrastructuur zichtbaar maakt. Zodat het niet als een vanzelfsprekendheid
wordt ervaren. Dat is wel meer een marathon dan een
sprint. Je hebt een lange adem nodig om infrastructuur
niet als een vanzelfsprekendheid te laten ervaren.”
Wat wilt u NGinfra meegeven vanuit
uw functie?
“Allereerst dat het goed is dat de infrabedrijven een gezamenlijkheid hebben. Dat is ook fijn in de intensieve
samenwerking met mijn ministerie. Daar stelt NGinfra
zich altijd faciliterend op als we informatie nodig hebben over wat infrabedrijven willen en kunnen. Echter,
NGinfra is een kleine organisatie. Het gedachtegoed
van samenwerken wordt in het hoger management van
de infrabedrijven wel gedeeld, maar er moet denk ik
meer diepgang uit de geassocieerde organisaties zelf
komen. Zij zijn vaak toch nog in hun eigen
kolom bezig.”
NGinfa is een voorstander
van een system of systems-aanpak. Daarin
zijn alle infrasystemen
en de onderlinge
afhankelijkheden inzichtelijk. Wat vindt
u daarvan?
“Het gedachtengoed
van een system of
systems-benadering
voor infrastructuur
spreekt mij aan vanuit
het perspectief van het
verkrijgen van inzicht
van de impact van infrastructurele netwerksystemen op het grotere geheel van
de samenleving. Netwerksys-

temen zijn van grote invloed op de gebruiksmogelijkheden, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van
onze leefomgeving. Met die leefomgeving moeten we
verstandig omgaan. Alleen al omdat in de leefomgeving
vele opgaven spelen, zoals woningbouw, de energietransitie, klimaatadaptatie, het bevorderen van gezondheid
en biodiversiteit. In een system of systems-benadering
voor infrastructuur gaat het dan niet alleen om het
aanpakken van infrastructurele knelpunten, het gaat
ook en steeds meer om het creëren en behouden van de
genoemde waarden. Dat vraagt om interdepartementale
coördinatie en integrale afstemming, in relatie tot het
ruimtegebruik. Daar hoort eveneens een meer open
planproces met stakeholders bij, gericht op waardecreatie en –behoud in ruimtelijk economische en sociaal
maatschappelijke zin. Het opheffen van de barrièrewerking van infrastructuur, efficiënt ruimtegebruik
door dubbel grondgebruik, functiecombinaties of het
verminderen van hindercontouren zijn voorbeelden van
hoe we via een systemische benadering van infrastructuur kunnen komen tot waardecreatie. Die waardecreatie kan zeer substantieel zijn, zoals uit de evaluatie
van de ondertunneling van de A2 in Maastricht is
gebleken.”
NGinfra bepleitte onlangs dat er meer regie
moet komen op de aanleg van infrastructuur.
Nu kent Groot-Brittannië een board of infrastructure. Voorzitter Pier Eringa van NGinfra had
oren naar een commissaris voor infrastructuur.
“Een board of infrastructure klinkt goed en is op topniveau snel bedacht. Maar je moet uitkijken met een
buitenlands instituut te kopiëren naar de Nederlandse
situatie waar polderen nog altijd de norm is
om verder te komen. Ik weet uit mijn
ervaring iets van de situatie in het
Verenigd Koninkrijk. Daar heeft
men weliswaar snel een lijn te
pakken, maar die lijn wordt
te snel weer ingeleverd. In
een split second. Daarnaast vind ik dat we het
eerst moeten hebben
over de interactie van
infrastructuur met de
rest van het ruimtelijke domein. Dat hebben
we bij de ontwikkeling van de Nationale
Omgevingsvisie gedaan
en dat smaakt naar meer,
maar je ziet hoe moeilijk dat al is. We willen te
veel en we hebben te weinig
ruimte. Uiteindelijk ga je met

‘De samenwerking
tussen de zes
departementen groeit.
Het klimaatakkoord
is daarvoor een
versneller’
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infrastructuur ook nog het ruimtelijke domein in. Het
lijkt mij verstandig om eerst daarover te praten en dan
pas te kijken welke vorm dat moet krijgen. Ik ben dan
ook niet op voorhand voor een commissaris. Het lastige
daarvan is ook dat je daarmee het probleem naar een
functie schuift, terwijl ik – ook van de partijen binnen
NGinfra – eigenaarschap verwacht. Vraag is zelfs of een
commissaris in ons polderlandschap wel een deuk in
een pakje boter kan slaan.”
Binnen NGinfra werken infrabedrijven met
elkaar. Ze proberen te denken als één infrabedrijf. Zou dat ook niet meer aan de kant van de
departementen moeten?

“Ik vind dat die samenwerking tussen de zes departementen groeit. Het klimaatakkoord is daarvoor een
versneller. Ook in de NOVI hebben we samengewerkt,
alhoewel de afwegingsprincipes nog best abstract zijn.
Die moeten we dan dus meer handen en voeten geven.
Dat is nog niet zo makkelijk, net zoals samenwerken op
de werkvloer met de associatiebedrijven van NGinfra
onderling nog niet zo makkelijk is. Het vraagt van elk
departement dat ze hun eigen schaduw overstappen,
zichzelf soms achterstellen tot de ander en soms terwijl
er geen politiek gewin is.”
Bij welke voorbeelden is het wel gelukt?
“Buitengewoon geslaagd is de opgave rondom Ruimte
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integrale aanpak in de weg kunnen
zitten. Je zult dus de thema’s
prioriteit moeten geven waar je
als NGinfra elkaar het beste
weet te vinden. Hetzelfde
geldt voor de departementen.”

‘Dit vraagt om
een regiefunctie
voor de lange termijn’

Hoe groot is de
noodzaak tot samenwerking?
“Heel hoog. In die
zin zie ik de oproep
van Pier Eringa ook
eerder als een noodkreet. A: We moeten
infrastructuur niet
vanzelfsprekend vinden
en dus maatschappelijk
zichtbaarder maken. Daar
treft Pier in mij een medestander. En B: De huidige infrastructuur dateert hoofdzakelijk van net na
de Tweede Wereldoorlog. Er zijn budgettaire tekorten voor de instandhouding. Dat
tekort moeten we voor het voetlicht zien te krijgen. Ik
voel dat dit het moment is om het te doen. We moeten
niet wachten tot het moment dat er storingen en gedoe
komen. Overigens geven we dat belang al aan bij de
formatie en het kabinet. Dat doe ik gezamenlijk met
mijn collega secretaris-generaal Maarten Schurink van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het verhaal, ook over wat het meest urgent is,
moeten we gezamenlijk naar boven trekken. Dat kan
wel wat krachtiger.”

“Wij, NGinfra en mijn ministerie,
moeten ervoor zorgen dat we
de opgaves voor het voetlicht
krijgen.”

voor de rivier. Daar is gewerkt vanuit de scherpe doelstelling van waterstandverlaging en de abstractie van
ruimtelijke kwaliteit. Die samenwerking is echt heel
goed gelukt. Maar ik denk ook aan de tunnel in Maastricht die sociale ontwikkelingen koppelt aan het beter
vormgeven van internationale verbindingen. Dat is een
voorbeeld van opgavegericht werken. De Maasplassen
zijn ook zo’n mooi voorbeeld. Het kan dus wel. Maar
we moeten het veel vaker doen. Ook omdat thema’s als
de klimaatadaptatie en de energietransitie dat vragen.
Let wel, het is geen kwestie van onwil. Maar samenwerken maakt het soms moeilijk om problemen aan te
pakken. Je moet elkaar dan eerst vinden en verbinden.
Dat wordt gehinderd door sectorale opvattingen die de

Diverse politieke partijen willen 1 miljoen
woningen bouwen tegen 2030. Wordt er wat u
betreft voldoende nagedacht over de infrastructuur die daarbij hoort?
“Nee. Niet voldoende. Het is niet uit, maar ook niet
voldoende in beeld. Ik vind dat infrastructuur medebepalend moet zijn voor waar woningbouw plaatsvindt.
Daar kunnen we pro-actiever, met meer toekomstgevoel
naar kijken. De foute werkwijze is dat we eerst een wijk
plannen en dan nog aan infrastructuur denken. We
bouwen ook op plekken die diep zijn wegzakt of waar
infrastructuur moeilijk naartoe is aan te leggen, het is
goed vooraf te realiseren wat dat betekent. Het was in
het verleden best logisch om een bestuurslaag dichtbij
de burger te brengen, maar met de klimaatopgave, de
energietransitie en de woningbouw kun je niet anders
dan er meer regie op te zetten. Die regie moet ook de
principes van gebruikswaarde, belevingswaarde en
toekomstwaarde in zich hebben. Om van daaruit de
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politiek duidelijke keuzes voor te
leggen. Met het voorbereiden van
de keuzes gaan we ambtelijk
uiteraard door, zodat een
nieuw kabinet knopen kan
doorhakken.”

neren, maar ook naar de tweede
ordereffecten te kijken. Als we
dan alsnog tot de conclusie
komen dat we datacentra
een halt toe moeten roepen, dan is dat zo.”

‘Samenwerken maakt
het soms moeilijk
om problemen aan
te pakken. Je moet
elkaar dan eerst
vinden en verbinden’

De teneur bestaat
om woningen toe
te voegen aan de
Randstad omdat
daar de vraag het
hoogst is. Maar
tegelijkertijd hebben we te maken
met zeespiegelstijging en klimaatverandering. Is het wel
verstandig om daar te
bouwen?
“Allereerst: ik denk dat we
aardig in beeld hebben waar
het onder loopt en waar de vitale
infrastructuur ligt. Ook zijn we met
het versterken van dijken goed bezig om te
zorgen dat we rampen voorkomen. Dat in plaats van te
reageren op rampen. Dat gezegd hebbende: we wonen in een delta. Het meeste deel van ons verkeer en
vervoer begint of eindigt in een haven. Die havens kun
je niet zomaar in het binnenland neerleggen. Die zijn
een fysiek gegeven. Daarbij komt dat havens nieuwe
energiehubs worden. We zijn dus in de delta’s kwetsbaar, maar we moeten die kwetsbaarheid beschermen.
Desondanks kun je wel bekijken of functies die ook
elders kunnen plaatsvinden, ook daadwerkelijk elders
hun beslag krijgen. Denk aan ICT-voorzieningen. Ook
voor dergelijke overwegingen is regie nodig. Deze red
je niet via het marktmechanisme. Dit vraagt om een
regiefunctie voor de lange termijn.”
U heeft het over ICT-voorzieningen. Datacenters
zijn goed voor de economie, maar slecht wat
betreft het verbruik van energie en water…
“Dat vraagstuk moet je niet alleen van die kant bekijken. Waarom komen techbedrijven hier? Dat heeft
te maken met het opleidingsniveau, de beschikbare
ruimte en de transportmogelijkheden die geweldig
zijn in ons land. Wat dat nu in directe zin in een gebied betekent, kan ik niet overzien. Daar ben ik geen
expert in. Maar die investeringen zijn wel een compliment aan Nederland. Die doen partijen vanwege de
manier waarop we er als land bij liggen. De uitwerking van die investeringen op de totale economie is
moeilijk concreet vast te stellen. Ik pleit er wel voor
om niet alleen vanuit de eerste ordereffecten te rede-

Infrabedrijven
hebben onlangs
in het Verbond
Brede Welvaart
verklaard dat ze
willen bijdragen
aan een toekomstbestendige,
duurzame en
sociale samenleving. Ze gaan zich
jaarlijks publiekelijk
verantwoorden over
hun bijdrage aan de
brede welvaartsontwikkeling. Hoe denkt u daarover?
“Dat is goed. Dat maakt wat je doet
toekomstvaster. Probleem bij het vaststellen
van brede welvaart is vaak het instrumentarium. Hoe
neem ik indicatoren in die hoek mee in mijn besluitvorming? Daar moet je het met elkaar over hebben en
ik begreep dat precies dat ook gaat gebeuren. Uitstekend. Je kunt niet met de meetlat van de oude economie in de nieuwe economie overleven. En andersom.
Tijdens de transitie moet je vervolgens zorgen dat je
niet dogmatisch het een of het ander hanteert. Wees
tijdens de overgang verstandig, want als horizon hebben we 2050. Fossiele brandstoffen kun je niet in een
paar jaar helemaal uit het beeld krijgen, hoe jammer
we dat ideologisch ook vinden. Als je daar dan te dogmatisch in bent, kun je elkaar ook niet vinden en kom
je allemaal niet verder. Soms betekent een transitie ook
dat je bestaande industrieën die niet snel wat anders
kunnen verzinnen moet stoppen. Oftewel: kiezen is
altijd een beetje verliezen. Niet kiezen is zeker verliezen.”
Tot slot: u constateert dat het ingewikkelde opgaves zijn waar Nederland voor staat…
“Het is niet iets voor de snelle oplossingen. Wij, NGinfra en mijn ministerie, moeten ervoor zorgen dat we de
opgaves voor het voetlicht krijgen. Daarbij roep ik wel
op: versimpel het niet tot één figuur als een commissaris of één instituut. Als je een team aan het bouwen
bent, wil je dat alle spelers zich onderdeel voelen van de
wedstrijd. Je wilt als team beter worden. Dan moeten
we dus ook gezamenlijk harder trainen.”
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THEMA SAMENWERKEN

Wie is meester van de eilandengroep?

Acht spelregels
voor samenwerken

Transport van de tijdelijke Suurhoffbrug bij De Hef in Rotterdam. Beeld Rijkswaterstaat

Promovendus Robin Neef van de Rijksuniversiteit in Groningen onderzoekt de
vervangingsopgave van infrastructuur in Nederland. Hoofdvragen daarbij zijn hoe
infrabeheerders die opgave gezamenlijk te lijf kunnen gaan, en welke spelregels de
samenwerkingstrajecten bespoedigen.
AUTEURS RONALD BRUINS EN ROBIN NEEF

“H

et bekijken van
die samenwerkingen is onderdeel van een
groter onderzoek dat gaat over de
vervangingsopgave van infrastructuur”, legt Neef uit. “Dat onderzoek

gaat over het technisch onderhoud
aan infrastructuur wegens veroudering, maar ook over nieuwe
wensen die we hebben ten aanzien
van infrastructuur. Bijvoorbeeld
een ontwikkeling om niet meer van
gas gebruik te willen maken of door

strengere normen in de luchtvaart.
Daarbij komt dat infrastructuren
meer en meer vervlochten raken.
Tekenend voorbeeld daarvan was
dat in Amsterdam-Zuid de stroom
uitviel en daardoor verstoringen optraden op de A9 én op het spoor via
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regeltjes, ofwel spelregels, in de
weg om die gezamenlijke aanpak
te realiseren. Maar ook is het
soms logisch voor afzonderlijke
beheerders om een infrastructuurinvestering sectoraal te benaderen.
De vraag is wat integraal bezien
het verstandigst is. Met andere
woorden, wat is het beste voor het
netwerk-van-netwerken, ofwel ‘BV
Nederland’? Neem de Suurhoffbrug in Europoort Rotterdam.
Daar komen weg, spoor en kanaal
bij elkaar, maar de partijen zitten
allemaal op een ander moment
van een onderhoudsinterventie.
Ook hier kan één storing meerdere
netwerken verstoren. We moeten dit soort geografische alsook
functionele af hankelijkheden tussen netwerken in kaart brengen.
Daarna moeten we bezien met
welke spelregels we dit soort assets en netwerken zo oppakken dat
het de belastingbetaler het minst
geld kost en de netwerken het best
functioneren”, beschouwt Neef.
Hoe geef je samenwerking vorm
terwijl iedereen heer en meester is
op z’n eigen eiland, maar niemand
meester is van de eilandengroep.
Het NGinfra-bestuur ging met Robin Neef in gesprek over de resultaten van zijn onderzoek over de spelregels voor integrale infrastructuur.
Daar kwamen een aantal spelregels
uit die we met hem bespraken.

de Schipholtunnel en op Schiphol
zelf. Zo verstoort één storing vier
netwerken. Dat soort verstoringen
wil je voorkomen door de verbondenheid van infrastructuurnetwerken onder de loep te nemen.”
Over eigen schaduw
heen stappen
Om interferentie van infrastructuren te voorkomen, dienen
infrabeheerders over hun eigen
schaduw heen te stappen. En over
hun sectorale regels. “Soms zitten
formele wetgeving en informele

SPELREGEL 1

Wie betaalt, bepaalt
Neef dicht een samenwerking
meer kans toe als de kosten en
baten worden verdeeld over de
betrokken partijen. “Om samen te
werken moet je welwillend zijn ten
opzichte van die kosten en baten en
het idee hebben dat de samenwerkingspartner voldoende middelen
kan aanwenden voor die samenwerking. Als je het idee hebt dat het
niet jouw probleem is als infrabeheerder, dan blijf je in je sector
zitten en ben je niet bereid om
integraal naar een oplossing te zoe-

ken.” Dat is ook best lastig, meent
Neef. “Het investeringsmoment
van anderen valt namelijk maar
zelden gelijk met de eigen investeringskalender. De heersende regel
is echter ‘Wie betaalt, bepaalt’. Die
stuurt dus snel naar een sectorale
benadering, terwijl we zoeken naar
intersectorale regels”.

SPELREGEL 2

Dé arena bestaat niet
“Hoe komen partijen aan een
overlegtafel?”, stelt Neef de hamvraag. “En hoe gaan ze daar weer
weg? Komt dat omdat ze certificaten hebben, voldoen aan eisen
of worden ze uitgenodigd? Mijn
hypothese in het onderzoek was
dat, als de entreeregels heel open
zijn, de diversiteit van functies
aan tafel groter is. Anders gezegd:
als je alleen maar asset managers
aan tafel hebt, levert dat een ander
gesprek op dan wanneer het een
mix is van asset managers en
strategen. Openheid verwelkomt
diversiteit en het delen van informatie. En dat biedt perspectief op
het ontstijgen van de verschillende
investeringskalenders.”

Aansluitend constateert Neef dat
dé arena waar alles wordt besloten niet bestaat. “Bestuurders,
afdelingen en organisaties komen
en gaan via verschillende arena’s.
Denk aan de al dan niet digitale
koffieautomaat, overleg met het
Rijk of een afdelingsoverleg. Dat
klinkt logisch, maar die overleggen zonder alle sectoren sturen
meestal niet aan op integrale
oplossingen. Je moet dus bewust
aansturen op cross-sectorale arena’s die open van karakter zijn.”

SPELREGEL 3

Zonder lead geen eenheid
“We hadden het al over het belang
van diversiteit”, vervolgt Neef zijn
uitleg. “Diversiteit van verantwoordelijkheden, belangen en functies,
kortom posities. Je hebt een zekere
diversiteit nodig om tot meer in-
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Neef bij de Suurhoffbrug in Europoort.

zichten te komen, maar het moet
ook weer niet te veel worden. Een
belangrijke positie is de leadpositie.
Een leadpositie bespoedigt om tot
denkbare en uitvoerbare oplossingen te komen. Ook dat is lastig,
want elke netwerkbeheerder is verantwoordelijk voor zijn eigen netwerk en wordt daarop afgerekend.
Zelden zullen ze daarom eensgezind sturen op en oordelen over
een netwerkinvestering, laat staan
een integrale investering. Toch zijn
meerdere infrabeheerders nodig
om alle puzzelstukjes van problemen en oplossingen te verzamelen.
Het helpt als een partij de lead
neemt om de anderen vroegtijdig te betrekken bij het
inventariseren en veranderen van de perceptie van
problemen en bijbehorende oplossingen naar
een integrale oplossing.
Dat hoor je ook terug in
de door ons onderzochte
casussen van de Calandbrug en de Suurhoff brug
in Rotterdam.”

SPELREGEL 4

Veto op besluit, democratie op het proces
“Als meerdere mensen bij een
besluit zijn betrokken, moeten we

weten hoe de zeggenschap over dat
besluit is verdeeld”, zegt Neef. “In
extremen: een dictator slaat met
zijn vuist op tafel, in een democratie besluiten we bij meerderheid.
Beheerders van infrastructuur
kunnen eenzijdig zeggenschap
uitoefenen om in infrastructuur te
investeren of niet. Als een infrabeheerder niet mee wil investeren,
dan kan dat effectief een veto
zijn op de integrale oplossing.

‘Openheid
verwelkomt
diversiteit en
het delen van
informatie’

Infrabeheerders zijn verantwoordelijk voor hun eigen netwerk,
maar niet voor het netwerk-vannetwerken. Al voor de wedstrijd
staat die integrale oplossing dus
op een 1-0 achterstand. Binnen
de huidige regels staat dat veto op
de uitkomst vast. Door het proces
niet veto-achtig te benaderen maar
democratischer heeft de integrale
oplossing meer kans.”

SPELREGEL 5

Wees flexibel in de handeling
“Om samen te kunnen werken,
helpt het om los te breken van de
eigen vaak sectorale, formele
taakomschrijving en regels”,
stelt Neef. “Dat vraagt f lexibiliteit en dat is niet gemakkelijk. Infrabeheerders hebben intern hun
eigen kpi’s te behalen
en worden extern door
de politiek kritisch bezien op doelmatige en
efficiënte bestedingen.
Om een voorbeeld te
geven: in het zogenaamde geen-fratsendebat in
de Tweede Kamer gaven
Kamerleden aan dat ProRail
zich bij zijn leest moest houden. Flexibiliteit om los te breken van de formele, vaak sectorale
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informatie-assimilatie vooral
vanuit sectoraal perspectief.”

SPELREGEL 7

regels, is dan onwaarschijnlijk.
Maar als je bijvoorbeeld aanvankelijk technische, sectorale regels
loslaat, dan kan dat helpen om tot
integrale oplossingen te komen
waarin later diezelfde regels wel
weer worden toegepast.”

SPELREGEL 6

Van informatiedeling naar
informatie assimilatie
“Informatie delen en communiceren is complex, constateert Neef.
Wat deel je met wie via welk kanaal? Bij samenwerking hebben we
de neiging om veel te delen, maar
het is de vraag wat er dan met die
informatie gebeurt. Voel ik me als
ontvanger dusdanig betrokken bij
het project dat ik er daadwerkelijk
wat mee doe? Is de informatie
wel gedeeld in de juiste, bijpassende arena? Informatie delen wil
dus niet automatisch zeggen dat
iemand anders ook echt begrijpt
wat die informatie betekent en
daarnaar handelt of kan handelen.
Bijvoorbeeld, bij de Calandbrug
hadden de betrokken infrabeheerders elkaars informatie echt
opgenomen. Met andere woorden:
informatie werd vanuit collectief
perspectief geassimileerd. Bij de
Suurhoff brug werd de informatie ook gedeeld, maar ontstond

Oogst repeated interactions, zaai eensgezinde
oplossingen
“Plat gezegd zijn spelregels
voor integrale samenwerking
regels waarbij verschillende
beheerders eenzelfde oplossing
voor zich kunnen zien”, legt
Neef uit. “Anders is gezamenlijkheid onmogelijk. Als we hetzelfde
eindplaatje kunnen hebben, dan
heb je een vruchtbare bodem voor
samenwerking. Zo’n uitkomst hoeft
niet het perfecte plaatje voor alle
betrokkenen te zijn: wanneer we
repeated interactions hebben, vaker
met elkaar te maken hebben, dan
kunnen we ‘voor wat hoort wat’ toepassen tussen projecten. Echter, in
de praktijk zien we dat elk project
op zichzelf heilig is. Dat belemmert
op z’n beurt weer dat infrabeheerders dezelfde oplossing voor zich
kunnen zien. Wat daarbij ook speelt
is dat de partijen continu wisselen
van spelers op het speelveld. Bij
een brug komen vaarwegen, spoor,
weg en elektriciteit bij elkaar. Heb
je één zo’n punt aangepakt, dan
wil dat niet zeggen dat je bij de volgende brug weer dezelfde mensen
treft waardoor je de ‘voor wat hoort
wat’ van de repeated interactions
kan oogsten. Terwijl dat wel het
proces voor de volgende keer zou
kunnen versnellen omdat partijen
elkaar weten te vinden.”

SPELREGEL 8

Hoe dichterbij het probleem,
hoe urgenter het wordt
Als laatste spelregel heeft Neef het
over de no agreement rule. “Wat
doen we eigenlijk, als we niets
doen? Stel: eind 2022 is een brug
aan het einde van zijn levensduur.
Als eind 2022 geen besluit is
genomen, wordt de brug dan éénop-één vervangen, verwijderen we
hem in z’n geheel of handelen we
sectoraal?

Robin Neef: “Wat weerhoudt ons om over sectoren
heen samen te werken?”

Een no agreement rule kan de
daadwerkelijke investeringsuitkomst worden als de betrokken
besluitvormers niet tot een besluit
komen en het vervangingsmoment
van 2022 bijna daar is. Stel je voor
dat een brug dan helemaal zou
worden verwijderd, dan kan de
functionaliteit van de netwerken
achteruitgaan. Dan is één-op- één
handhaven misschien beter dan
de voordelen plukken van een
integrale investering. Dus ook bij
de no agreement rule moeten we
rekening houden met integrale
oplossingen.
Stap van schaduw
naar eilandengroep
Tot slot hoopt Neef dat deze
spelregels inzicht geven. “Wat
weerhoudt ons om over sectoren
heen samen te werken? Het zijn
spelregels die partijen aansturen
op een sectorale benadering. Daar
hebben we met ons onderzoek een
basis voor gelegd: we weten nu
welke spelregels aansturen op een
sectorale dan wel intersectorale
aanpak. De volgende stap is hoe
we deze stabiliteit biedende en
inerte regels kunnen veranderen.
Daar gaan we met het vervolgonderzoek aan bijdragen.”
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Masterstudent Sander Breepoel:

“Om samen te werken,
heb je een gezamenlijk
doel nodig”
Voor de laatste fase van zijn masterstudie Supply Chain Management aan Tilburg
University, doet de tweeëntwintigjarige Sander Breepoel onderzoek voor NGinfra naar
het delen van data. We spraken hem tussen het coderen door, over hoe het is om als
‘outsider’ bij NGinfra binnen te komen en over hoe zijn opengebroken oprit hem doet
denken aan zijn afstudeerscriptie.
AUTEUR ANOEK VAN DER RIET

V

ertel, hoe ben je bij NGinfra terechtgekomen?
“Het laatste onderdeel van mijn master is het
schrijven van een masterthesis. Eén van de
onderzoeksvoorstellen kwam van NGinfra. Ik was eigenlijk best wel verrast dat er zo’n onderwerp, het delen van
data, van zo’n soort partij tussenstond. Tijdens de studie
hebben we ons namelijk vooral gefocust op bedrijven die
een product maken. Om te zien dat er in de infrastructuur ook dergelijke issues leven, vond ik best bijzonder.
Normaal gesproken zet je gewoon de kraan aan en dan
komt er water uit. Dat lijkt allemaal erg vanzelfsprekend. Dat er op de achtergrond hele complexe processen
gaande zijn en dat al die verschillende partijen proberen
samen te werken, dat wist ik niet. Ik was dus erg benieuwd en het leek me interessant om over deze wereld
te leren en te schrijven. En zo geschiedde.”
Wat ben je eigenlijk precies aan het
onderzoeken?
“Hoe de verschillende infrapartijen data kunnen delen
en dan vooral tegen welke moeilijkheden, of barrières,
ze daarbij aanlopen. Ik breng als het ware in kaart wat
collectief de grootste struikelblokken zijn. Zodat ik daar

uiteindelijk een aanbeveling over kan doen. Iedereen
heeft wel een idee van waar het spaak loopt en hoe het
beter zou kunnen, maar dat is voor iedere partij verschillend. Voor het onderzoek neem ik interviews af met
verschillende experts van de infrabedrijven. Het is erg
leuk om al die verschillende visies te horen. Wat ik erg
grappig vond, was toen ik eerst een beleidsmaker sprak
en die zei dat er vooral nog aan de techniek en systemen gewerkt moest worden. Vervolgens sprak ik met
een IT-er en hij zei dat dat in feite zo gepiept kon zijn
als ‘ie maar groen licht kreeg. Dat was wel opvallend.
Maar over het algemeen merk ik dat ik in essentie vaak
hetzelfde te horen krijg, maar dan met een ander sausje
eroverheen.”
Kun je daar misschien een voorbeeld
van noemen?
“Om samen te werken, heb je een gezamenlijk doel
nodig. Voor de ene partij is dat heel duidelijk: ‘we willen
data delen zodat we onze planningen op elkaar kunnen afstemmen’, bijvoorbeeld. Maar sommige partijen
vinden het lastig om dat gezamenlijke doel concreet
en praktisch te maken. Ze weten wel wat het doel is,
maar zien niet hoe ze hun processen daarnaar kunnen
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inrichten. En dat terwijl het zoveel nut kan hebben. Wat
ik vooral veel hoor, is dat er beperkte ruimte onder de
grond is voor alle kabels en leidingen. Door data te delen, daarover met elkaar te communiceren en dat met elkaar af te stemmen, kun je rekening met elkaar houden.
Als er bijvoorbeeld nieuwe huizen gebouwd worden, dan
moet daar gas, water en elektriciteit naartoe. Dan kunnen al die leveranciers los van elkaar gaan graven en elkaar in de weg gaan zitten, of ze kunnen samenwerken.
Dat geldt ook op het gebied van onderhoud. Stel dat de
straat net opengebroken is geweest voor de waterleidingen en dat twee weken later de elektriciteitskabels aan
de beurt zijn. Daar zit niemand op te wachten, want dan
ligt die straat dus twee keer open. Als je dat op elkaar
afstemt, dan hoeft dat maar één keer. Dat scheelt geld
én houdt de mensen ook gelukkiger.”
Hoe is het voor jou als ‘outsider’ om bij
NGinfra binnen te kijken?
“Verrassend. In het begin heb ik er iets te simpel over
gedacht. Ik dacht; die bedrijven weten wat ze doen en
die werken samen bij NGinfra. Ik dacht dat die samenwerking al stond en dat alleen het data delen nog uitgepluisd moest worden. Maar die samenwerking is nog

volop in ontwikkeling en achter de schermen gebeurt
er zo veel. Daarnaast is het echt iets unieks. Dat bleek
ook tijdens de literatuurstudie die ik voorafgaand aan
de interviews heb gedaan. Ik was me ook niet bewust
van de enorme hoeveelheid data die er in de organisaties
rondgaan. Kortom; de complexiteit was echt een eyeopener voor mij.”
Kijk je dan nu met andere ogen naar
infrastructuur?
“Weet je nog dat voorbeeld van die opengebroken straat?
Nou, bij mij thuis heeft telecombedrijf A twee weken
geleden de oprit opengehaald voor het aanleggen van
glasvezelaansluitingen. En gisteren stond telecombedrijf
B op de stoep. Toen moest ik wel lachen, want ik dacht
meteen aan mijn onderzoek. Hadden ze nou maar...
Onbewust ga je over veel meer zaken nadenken. Ik rij
regelmatig van mijn woonplaats Terneuzen naar de universiteit in Tilburg. Dan kom ik langs een heel nieuw
zonnepark dat ze aan het installeren zijn. Dan schieten
er opeens allemaal vragen door m’n hoofd. Hebben
ze van tevoren nagedacht over de kabels in de grond?
Welke partijen hebben ze op tijd meegenomen? Hoe
wordt er rekening met elkaar gehouden?”
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Geef de
ondergrond
een stem

Bouw van een van de tunnels in de Blankenburgverbinding. Betrouwbare infrastructuur is gebaat bij
het beter afstemmen van werken aan ondergrondse
infrastructuren. Beeld Rijkswaterstaat

In alle verhitte discussies over infrastructuurontwikkelingen die nodig zijn voor energie
transitie, klimaatadaptatie, gebiedsontwikkeling en woningbouw, valt zelden het woord
ondergrond. Sterker, door onder meer de onzichtbaarheid van infrastructuurnetwerken
onder de grond, hoge vervangingskosten en de ambiguïteit over eigenaarschap
en verantwoordelijkheid is de ondergrond vaak sluitstuk. Paradoxaal genoeg wordt
ondergronds ruimtegebruik steeds relevanter en inzicht erin urgenter. De SUBINonderzoeksgroep heeft onderzoek gedaan naar de rol van de ondergrond bij
samenwerking tussen netwerkbeheerders in infrastructuurprojecten. We delen de eerste
bevindingen.
AUTEURS ALFONS VAN MARREWIJK, EVELIJN MARTINIUS, ERWIN BIERSTEKER, JOOP KOPPEJAN
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S

UBIN, wat staat voor
Subsurface Infrastructures, verkent innovatieve
vormen van samenwerking
tussen infrastructuurbeheerders bij
de aanleg en onderhoud van ondergrondse infrastructuurnetwerken.
De onderzoeksgroep bestaat uit
de Vrije Universiteit Amsterdam,
Erasmus Universiteit Rotterdam,
Technische Universiteit Delft, Liander, Vitens, ProRail, Rijkswaterstaat en het Centrum Ondergronds
Bouwen.
De complexiteit bij de aanleg en
vervanging van ondergrondse
netwerken en de beperkte ruimte
in de ondergrond dwingen infrabeheerders tot onderlinge samenwerking. We hebben in de periode
van 2018 tot 2020 verschillende
cases van samenwerking onderzocht: de conditionerende
voorbereidingen bij de bouw van
de nieuwe Schiphol-terminal, de
verhoogde spoorlijn Theemsweg,
de Blankenburgverbinding, daarnaast nog projectoverstijgende
verkenningen in dijkversterkingsprojecten met kabels en leidingen,
en een combisanering van Liander
en Vitens. Uit de analyse van
de onderzoeksresultaten komen
een aantal, voorlopige, relevante
bevindingen.
Ondergrondse kennis delen
geen vanzelfsprekendheid
De eerste bevinding is dat het
effectief delen van kennis over de
ondergrond niet vanzelfsprekend
is binnen infrastructuurprojecten.
Deze kennis raakt soms geïsoleerd
en wordt daarom niet goed betrokken in de besluitvorming. Om de
invloeden van de ondergrond op
infrastructuurprojecten te ontrafelen, zijn aan de ondergrond
gerelateerde experts nodig. Een
van de onderzochte casussen
laat zien dat gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en
wederzijds vertrouwen tussen
deze experts en andere project ac-

Dwarsdoorsnede A2-verbinding Maastricht.

toren belangrijk is bij het delen van
de kennis over de ondergrond. Deze
kennisdeling helpt bij het reduceren van risico’s gerelateerd aan de
ondergrond.
De ondergrond wordt vaak ten
onrechte ondergebracht bij stakeholdermanagement, maar onze
bevindingen laten zien dat de
ondergrond essentieel is voor het
managen van infrastructuurprojecten. Voor het succesvol managen van dit soort projecten moet
kennis over de ondergrond, zoals

Kennisdeling
helpt bij het reduceren
van risico’s gerelateerd
aan de ondergrond

technische en juridische aspecten,
goed worden geïntegreerd.
Verschillende percepties over
de aanpak van risico’s van
de ondergrond
Een tweede bevinding is dat het
beheersen van risico’s voortkomend uit de ondergrond een
belangrijk onderdeel van projectmanagement is. Voor het effectief
beheersen van risico’s gerelateerd
aan de ondergrond is belangrijk
dat projectactoren hetzelfde beeld
hebben van de aanpak van deze
risico’s. Echter, uit ons onderzoek
blijkt dat deze actoren veelal niet
dezelfde beelden hebben. Sommigen vinden dat de aanpak
zich vooral moet richten op de
technische risico’s van de ondergrond en pleiten daarom voor het
inzetten van instrumenten om
deze risico’s zo goed mogelijk in
kaart te brengt. Anderen vinden
dat de risico’s vooral liggen in het
toenemend ruimtegebrek in de
ondergrond. Deze risico’s zouden
meer sociaal en organisatorisch
van aard zijn, zodat beter wordt
overlegd. Onze studie laat vooral
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Maatschappelijke
uitdagingen dwingen
infrapartners het werk
in de ondergrond te
herwaarderen

zien dat projectactoren, zonder het
van elkaar te weten, verschillend
kunnen denken over de aanpak
van ondergrondse risico’s. Het is
belangrijk om een risicobenadering van de ondergrond expliciet
te formuleren en deze met andere
projectactoren af te stemmen.
Waarderen van werk in de
ondergrond
De ondergrond mag dan lang
geen sexy onderwerp zijn geweest,
maatschappelijke uitdagingen
dwingen infrapartners het werk in
de ondergrond te herwaarderen.
Verschillende verbanden, bijvoorbeeld tussen waterschappen en
netbeheerders, lijken gedreven
vanuit een gedeeld gevoel dat er
stappen moeten worden gemaakt,
om de samenwerking in de ondergrond te verbeteren. Dan blijkt dat
waar een wil is, ook een weg is.
We zien dat het werk van experts
en professionals, die jarenlang
‘achter de schermen’ hun werk
hebben gedaan, nu steeds vaker
op de voorgrond staat; er is een
(her-)waardering voor het werk
van beheerders, rekenaars en
tekenaars. Waar het ‘vroeger’ nog
wel eens lastig kon zijn om op de
juiste agenda terecht te komen,
wordt nu de roep van ondergrondexperts steeds vaker gehoord en
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komt de ondergrond prominent op
de projectagenda.
Het waarderen van het werken in
de ondergrond is geen liefdadigheid: het is mooi dat dit experts de
erkenning geeft die zij verdienen,
maar wie echt vooruit wil in de
ondergrond zal van bestuurders en
directie eisen dat de ondergrond
op de strategische agenda komt. In
ons onderzoek naar bijvoorbeeld
dijkversterkingsprojecten bleek dat
strategische samenwerking tussen
waterschappen en netwerkbeheerders noodzakelijk is omdat de
materiële werkelijkheid van kabels
en leidingen in de ondergrond een
belangrijke rol speelt bij dijkversterking. In deze samenwerking
staat niet zozeer de technische
vakkennis centraal, maar vooral
het vermogen onuitgesproken
aannames en vertrekpunten tegen
het licht te houden. Zo wordt
ruimte gemaakt voor betrouwbare,
langjarige relaties waarin de herwaardering van de ondergrond een
belangrijkere plaats krijgt.
Betrouwbare infrastructuur is
gebaat bij het beter afstemmen van
werken aan ondergrondse infrastructuren. Aanvankelijk gaat het
gesprek misschien wat stroef en is
men zoekende naar een gemeenschappelijke taal. Het inzichtelijk
maken van de eigen belangen,
maar ook vooral het formuleren
van het gedeelde belang, gaat
gepaard met een regelmatige realitycheck. Maar uiteindelijk levert
dit betere infrastructuren op.
Vijf aanbevelingen
Ons SUBIN-onderzoek gaat de
laatste fase in: het analyseren
van de verzamelde data en het
verspreiden van bevindingen via
congressen, artikelen, webinars,
voordrachten bij expertplatforms.
We maken ook een korte documentaire van ons onderzoek om
zo een grotere doelgroep, projectmanagers, besluitvormers

NWO ONDERZOEK

en politici te bereiken met de
boodschap dat de ondergrond, zo
vol met infrastructuren maar zo
onzichtbaar voor velen, ertoe doet
bij de inrichting van de boven- en
ondergrondse wereld.
We doen alvast vijf aanbevelingen:
1. Geef de ondergrond in een project een stem.
2. Zet de ondergrond op de strategische agenda van bestuurders
en directies.
3. Formuleer expliciet een risicobenadering van de ondergrond
en stem de, mogelijk verschillende, beelden over de beheersing van ondergrondse risico’s
op elkaar af.
4. Integreer kennis over de ondergrond in het besluitvormingstraject.
5. Stem werken aan ondergrondse
infrastructuren af met andere
netwerkbeheerders.

ALFONS VAN MARREWIJK

EVELIJN MARTINIUS

JOOP KOPPEJAN

ERWIN BIERSTEKER
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WAARDE VAN
INFRASTRUCTUUR

TOEKOMST
VERKENNEN

BESCHIKBAARHEID

Infrastructuur heeft een veel verderstrekkende invloed op de samenleving dan op
basis van de primaire functionaliteit wordt
verwacht. Die waarde van infrastructuur handen en voeten geven en zichtbaar krijgen op
het netvlies van de burger is onze taak. Een
urgente vraag, want als steeds meer mensen
hun eigen energievoorziening gaan regelen,
wat betekent dat dan voor de mensen die dat
niet kunnen?

Infrastructuur is kapitaalintensief en heeft
een levensduur die langer is dan de snelheid
waarmee nieuwe (maatschappelijke en technologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is
de huidige infrastructuur nog wel passend bij
toekomstige behoeften van de samenleving?

In een dichtbevolkt en dicht bebouwd land
als Nederland is sprake van een sterke
vervlechting tussen de verschillende infrastructuren en dat creëert afhankelijkheden.
Op welke wijze raken de activiteiten van de
netbeheerders elkaar op een manier dat de
beschikbaarheid beïnvloedt wordt en (hoe)
kan door samenwerking meerwaarde gerealiseerd worden?
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De COVID 19 pandemie heeft een enorme

Wereldwijd hebben landen te maken met het

impact op ieders leven. Onze samenleving

klimaatvraagstuk, digitalisering, urbanisatie en

blijkt kwetsbaar. Maar ondanks de pandemie

energietransitie. Infrastructuur is de sleutel voor

draait de samenleving op een solide basis van

al die transities. ISNGI 2022 biedt experts uit

infrastructuur. Het gebruik van infra is enorm

de praktijk en de wetenschap een platform om

veranderd. In plaats van reizen over weg en

kennis uit te wisselen en tot nieuwe inzichten te

spoor en door de lucht stapten we over op

komen. ISNGI gaat over sectoren en silo’s heen

de digitale snelweg. We kopen nog meer via

en zoekt cross sectorale antwoorden vanuit

internet en de pakketbezorgers brengen onze

verschillende disciplines.

boodschappen thuis. De infrastructuur draait en

ISNGI

houdt de samenleving draaiend.

het

2022

nodigt

bedrijfsleven,

knappe

van

koppen

infrabeheerders,

uit
de

wetenschap en de overheid uit hun resultaten,
De

ontwikkeling

van

‘next

generation

infrastructure’ is een wereldwijde uitdaging.

ervaringen en bevindingen te delen met collega’s
uit de hele wereld.

Tussen september 2021 en september 2022 organiseert ISNGI een
serie webinars als aanloop naar het symposium in 2022.
Houd ISNGI.org in de gaten voor meer informatie.
Of neem contact op via ISNGI2021@nginfra.nl

