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Verwondering is de drijfveer om te leren. Tijdens het schrijven van het voorwoord van dit proefschrift, 

in de zomer van 2019, herdachten de media dat vijftig jaar geleden de eerste mens voet zette op de 

Maan. Het Apollo ruimtevaartproject sprak indertijd en spreekt ook nu nog enorm tot de verbeelding, 

niet in het minst bij mij. Verwondering is een passend begrip van hoe de reizen naar de Maan en de 

voorbereidingen daarvoor werden beleefd. Het was de gebeurtenis die mij het meest heeft geïn-

spireerd om later mijn toekomst te zoeken in exacte wetenschappen en technologie. In mijn geval 

verwonderde ik mij er in eerste instantie over dat zoiets als een maanlanding mogelijk was. Later 

lag de focus van mijn verwondering op het feit dat een dergelijke technologisch en organisatorisch 

complexe onderneming sowieso mogelijk was. Het Apollo-project was niet alleen een technologisch 

hoogstandje maar bleek vooral het resultaat te zijn van jacht op prestige, van koude-oorlogsangst 

om “te verliezen van de vijand”, van politieke opportuniteit en opportunisme, van prioriteitstelling 

die ten koste ging van budgetten en mogelijkheden om hardnekkige problemen in de Amerikaanse 

samenleving te lijf te gaan. Het Apollo-project was daarnaast ook een ragfijn spel waarin veel mensen 

met zeer veel verschillende achtergronden en disciplines met succes samenwerkten aan het bereiken 

van een centraal en voor ieder duidelijk omschreven en begrijpelijk doel: een mens naar de maan 

en weer terug, zoals in 1961 is aangekondigd door president Kennedy.

Er is dus, om in de beeldspraak van de maanreizen te blijven, veel meer tussen hemel en aarde 

dan technologie. Het feit dat mensen van verschillende disciplines, met verschillende achtergronden 

en verschillende belangen verschillend aankijken tegen een uitdaging, is niets minder dan een feit 

waarmee we letterlijk moeten leven. Dat het Apollo-project uiteindelijk zijn doel heeft gehaald is 

in dit verband intrigerend, vooral ook omdat technologie, creativiteit en ondernemerschap slechts 

ten dele het succes van dit project kunnen verklaren. Voor een alomvattende verklaring beschikken 

we - gelukkig - naast de exacte wetenschappen en technologie ook over andere wetenschappelijke 

disciplines, zoals de Bestuurskunde. Die disciplines zijn bezig met het doorgronden van het proces 

van omgang met maatschappelijke uitdagingen en de ontwikkeling van oplossingen daarvoor, ondanks 

de verscheidenheid in achtergronden en belangen van mensen. Oplossingen die ook daadwerkelijk 

effectief zijn en beklijven, zeg maar: duurzame oplossingen. Die inzet zie ik in mijn eigen praktijk 

bij mensen die werkzaam zijn bij de overheid. Ik heb genoeg collega’s leren kennen wier passie het 

is het maatschappelijk belang te dienen en die bereid zijn moeilijke maatschappelijke uitdagingen 

aan te gaan.

De verschuiving van mijn verwondering naar de bredere, maatschappelijke context van het 

Apollo-project is een symptoom van mijn interesse in vraagstukken over waarom ontwikkelingen 

plaatsvinden. Technologische oplossingen zijn interessant en inspirerend, maar bij mij komt dan de 

vraag op of en waarom een bepaalde technologische oplossing het antwoord kan zijn op een maat-

schappelijke uitdaging. Het doorgronden van het mechanisme van communicatie en besluitvorming dat 

tot een ontwikkeling leidt, is minstens zo boeiend als het begrijpen en verklaren van de ontwikkeling 

zelf. Waarom lukt de ene technologische, financiële of organisatorische ontwikkeling wel, zoals in het 

Apollo-project, en de andere niet, zoals het wereldwijd verzorgen van goede leefomstandigheden en 

adequate gezondheidszorg? Wat is de rol van de gekozen technologie en de organisatie van ontwikkeling 

en implementatie hierbij, en wat is de rol daarin van abstracte entiteiten zoals de ‘samenleving’ en 

de ‘overheid’?

Voorwoord
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De energietransitie is zo’n maatschappelijke uitdaging. Het is het alomvattende begrip voor een 

grote verscheidenheid aan ontwikkelingen die nadelige effecten van de conventionele energievoorziening 

zoals we die nu kennen en de schaarste in natuurlijke hulpbronnen daarvoor moeten elimineren. Ik 

durf de stelling aan dat het bij de energietransitie niet meer primair gaat om klimaatverandering. In 

dit proefschrift beschouw ik klimaatverandering als één van de argumenten voor de energietransitie, 

een uitgangspunt voor deze studie. Ik zie de energietransitie hier als niets anders dan het kernbegrip 

voor het feit dat inmiddels, geïnspireerd door zorgen om het klimaat en behoefte aan zekerheid 

over de energievoorziening van de toekomst, de technologische geest voor een gedifferentieerd 

palet van schone energieoplossingen onomkeerbaar uit de fles is. Hoe die schone energieoplossingen 

uiteindelijk uitpakken in de samenleving en specifieke groepen daarin is nog ongewis. Energie is en 

blijft een eerste levensbehoefte. We kunnen de energietransitie daarom maar beter zo goed mogelijk 

begeleiden, in het belang van de gehele samenleving. Energie moet er zijn voor iedereen, ook in de 

toekomst en ook wanneer deze uit nieuwe en schone bronnen afkomstig zal zijn.

Toen ik een aantal jaren geleden met mijn sympathieke, erudiete en helaas veel te vroeg overleden 

collega Peter van der Parre sprak over het werk en wat de toekomst zou brengen, bracht hij mij op 

het idee om een proefschrift te schrijven. We deelden onze opvattingen over het belang van kennis, 

creativiteit en vrijheid voor het aanreiken van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ik zag 

het als een mooie kans en gelegenheid om mijn verwondering over wat er allemaal kan, wat er ook 

daadwerkelijk gebeurt maar vooral ook wat er niet gebeurt en wat daarvoor de reden en oorzaken 

zijn, uit te werken in een proefschrift over een maatschappelijke uitdaging. De energietransitie 

is een uitdaging, niet alleen maatschappelijk maar ook voor onderzoek. Het gaat om transitie van 

de conventionele energievoorziening naar een systeem dat én aansluit op internationale afspraken 

over reductie van broeikasgassen én rekening houdt met de afnemende beschikbaarheid van fossiele 

energiebronnen én anticipeert op de veranderende geopolitieke context én rekening houdt met het 

feit dat mensen, ieder individueel ongeacht achtergrond, kennis en ervaring, slechts een beperkt 

beeld kunnen hebben van de omvang en complexiteit van de energietransitie én…. Ik kan nog doorgaan 

maar zal ongetwijfeld niet volledig zijn.

Het onderwerp en de vraagstelling van dit proefschrift zijn in de loop van de tijd veranderd. In 

het eerste onderzoeksvoorstel dat ik in 2013 formuleerde, stelde ik nog dat het moeizame verloop 

van duurzame vernieuwing van de energievoorziening proactieve overheden vereist die “kansrijke 

initiatieven uit de samenleving moeten faciliteren en ondersteunen”. De werktitel van het onderzoek 

was toen nog ‘Overheden als katalysator voor duurzame vernieuwing’. Nu, met de verworven inzichten 

in de uitdaging van de energietransitie en de plaats van ‘hernieuwbare energie’ daarin is duidelijk 

dat deze insteek veel te beperkt is. Zo laat hoofdstuk 1 zien hoe breed het begrip energietransitie 

moet worden opgevat en welke impact zij heeft op de energievoorziening die voorziet in een eerste 

levensbehoefte in de samenleving. Het is niet een puur technologisch vraagstuk en ook niet een puur 

bestuurlijk vraagstuk. Gewild of ongewild en al of niet bewust zijn overheden en andere partijen 

met totaal verschillende achtergronden met elkaar in de weer in de energietransitie, en ze kunnen 

daarin ook niet zonder elkaar. 

Voor dit proefschrift ben ik aan de slag gegaan met de vraag hoe en met welk resultaat partijen 

in de samenleving in staat zijn voor de energietransitie praktische (dat wil zeggen: haalbare en 

bruikbare) oplossingen te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van de samenleving en door 

haar worden gewaardeerd. Anders gezegd: oplossingen met publieke waarde. In het onderzoek stond 

de interactie tussen partijen centraal, hun vermogen om over hun eigen schaduw heen te springen 

en daadwerkelijk effectieve samenwerkingsverbanden met elkaar aan te gaan. Daaruit volgde ook 

de behoefte te onderzoeken wat partijen ertoe drijft met elkaar samen te werken. Het conceptuele 

product van dit proefschrift – een bestuurskundig analyseraamwerk voor sturing op publieke waarde 

in duurzame ontwikkeling en transities – is een instrument om het eerdergenoemde mechanisme van 

communicatie en besluitvorming te doorgronden, om zo de publieke waardecreatie in afgeronde en 

nog lopende activiteiten in kaart te brengen of in nieuwe initiatieven in goede banen te kunnen leiden.

In het werk aan dit proefschrift heb ik mij kunnen verdiepen in de achtergronden en beweegre-

denen van partijen in hun inzet voor ‘hernieuwbare energie voor iedereen’. Bijzonder was, dat alle 

personen die ik heb betrokken bij deze studie, bijvoorbeeld in het casusonderzoek, zich gebonden 

voelen aan de uitdaging van duurzame ontwikkeling en op mijn verzoek enthousiast hun bijdrage 

hebben geleverd. Zo heb ik genoten van de gesprekken in het casusonderzoek. Hier maakte ik de 

verscheidenheid van mensen persoonlijk mee. Ik ervoer dat ze zonder uitzondering zeer welwillend 

informatie over een casus en hun persoonlijke opvattingen met mij deelden. Ik ben ze daar bijzonder 

dankbaar voor, want zonder hun inbreng was het casusonderzoek veel statischer uitgevallen en had 

ik belangrijke ontwikkelingen en feiten gemist. Ik ben ook dankbaar voor de belangstelling en het 

begrip van de collega’s bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die mij 

hebben meegemaakt als collega en promovendus. Ze hebben al die tijd genoegen moeten nemen 

met een vaag idee van het onderwerp en met het feit dat het maken van een proefschrift zich nu 

eenmaal op een heel andere tijdschaal afspeelt dan, ik noem maar wat, een beleidsnotitie. Vooral 

op inhoudelijk en mentaal gebied ben ik mijn mede-promovendi Hans Boom, Jurjen van der Vlist en 

Nils Nijdam dankbaar voor de goede discussies en het uitwisselen van ervaringen. Het was en is voor 

ons alle vier een avontuur, midden in het leven van ieder van ons, met zijn onverwachte wendingen 

in positieve en negatieve zin.

Dit proefschrift is niet mogelijk zonder de samenwerking met prof. dr. Paul ’t Hart en prof. dr. 

Menno Fenger, en niet alleen omdat zij nu eenmaal degenen zijn die als promotoren het onderzoek 

begeleidden en beoordeelden. Een promovendus gaat een uitdaging aan die lange tijd toewijding vereist 

en veel, heel veel overleg en afstemming met de promotoren. In die tijd heb ik Paul en Menno leren 

kennen als zeer gemotiveerde en betrokken begeleiders, streng maar ook behulpzaam, als kritische 

bewakers van de aansluiting op de wetenschappelijke theorie, maar ook flexibel in het anticiperen 

op nieuwe ideeën en wendingen. Zij hebben interesse in het onderwerp en zij delen met mij de 

gedrevenheid om het vraagstuk van de energietransitie te doorgronden en theoretische en methodo-

logische aanknopingspunten te ontwikkelen om de energietransitie te ondersteunen op een wijze die 

daadwerkelijk aansluit op de samenleving, met haar behoefte aan oplossingen en haar vrees voor het 

onbekende. Maar wat zo’n promotietraject bijzonder maakt is dat je elkaar ook goed leert kennen. Onze 

contactmomenten heb ik altijd ervaren als zeer inspirerend, als menselijk en gelukkig ook met humor. 

Het promotietraject was een uitdaging voor mij, maar niet minder voor mijn directe naasten. Ik 

prijs me gelukkig met mijn kinderen Vincent en Dorine, die zelf leergierig zijn en boeiende uitdagingen 

aangaan en mijn werk aan dit proefschrift met belangstelling hebben gevolgd. Maar vooral prijs ik me 

gelukkig met Marion, die mij van begin af aan consequent heeft gesteund in mijn ambitie, ondanks dat 

ik vaak aan mijn bureau zat en dat wanneer ik wel beschikbaar was ik toch met mijn gedachten bij mijn 

studie was. Wij hebben beiden een kritisch beeld van de samenleving en zien haar tekortkomingen. 

We zien ook creativiteit, enthousiasme en ondernemerschap bij mensen om de samenleving vooruit te 

helpen. Daarmee is de samenleving in staat moeilijke en complexe uitdagingen aan te gaan, zoals het 

streven naar hernieuwbare energie voor iedereen. Dit proefschrift reflecteert ons optimisme hierover. 
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De energietransitie gaat om integrale vernieuwing van energievoorzieningen, in de hele keten van 

productie via distributie en beheer naar verbruik. Ze vergt fundamentele veranderingen in de bestu-

urlijke, technische, financiële en organisatorische opzet van de hele energieketen. Deze abstracte 

omschrijving verbloemt enigszins wat de energietransitie werkelijk betekent. Energie is een eerste 

levensbehoefte en is essentieel voor het functioneren van mensen en de samenleving. Wat ook de 

aanleiding is voor de energietransitie, of het gaat om klimaatdoelstellingen of voorziene uitputting 

van energiebronnen of geopolitieke overwegingen, discussie over hoe de energievoorziening gaat 

veranderen leidt steevast tot onzekerheid bij mensen, overheden en andere partijen in de samenleving. 

Integrale vernieuwing van een energievoorziening is een uitdaging voor alle partijen in de samen-

leving in hun omgang met energie: productie, distributie, levering, wet- en regelgeving, verbruik. 

Daarmee is het niet alleen een systeemtechnische maar ook een sociale, economische, politieke en 

bestuurlijke uitdaging. Net als elke vernieuwing ondervindt de energietransitie weerstand. Mensen 

zijn in het algemeen niet geneigd makkelijk mee te gaan in veranderingen, zeker niet als het een 

voor hun essentiële voorziening betreft die – in hun ogen – op het spel zou kunnen staan. De discussies 

op allerlei niveaus worden vooral beheerst door de vraag: krijgen wij op termijn nog wel voldoende 

energie tegen een aanvaardbare prijs? In het voorjaar van 2019 stond in Nederland het Ontwerp van 

het Klimaatakkoord (2018) in het brandpunt van publieke en politieke belangstelling. De heftige 

discussies gingen vooral over in welke vormen van duurzame energievoorziening de energietransitie tot 

uiting zal komen en wie zal moeten opdraaien voor de kosten daarvoor. De uitslagen van Provinciale 

Statenverkiezingen op 20 maart 2019 zijn er ongetwijfeld door beïnvloed.

Burgers, bedrijven en andere organisaties gaan de discussie niet zelden aan vanuit het perspectief 

van het eigen hier-en-nu belang. Er zijn weinig partijen die in staat zijn en het gezag hebben om 

een integrale, holistische visie over de energietransitie over het voetlicht te krijgen, die partijen en 

burgers aan elkaar binden en geruststellen met een garantie op beschikbaarheid van energie op lange 

termijn en voor een aanvaardbare prijs. De gevolgen van deze lacune zijn onder meer zichtbaar in de 

vaak moeizame, trage en kostbare ontwikkeling van productiesystemen en aanpassingen op het niveau 

van individueel vastgoed. Dat komt niet door onkunde of onwil. In discussies over de energietransitie 

vallen vaak de goede intenties op om de energietransitie vooruit te helpen. Ik heb dat zelf ervaren in 

alle gesprekken die ik voor het casusonderzoek in deze studie met directbetrokkenen heb gevoerd. 

Die ogenschijnlijke tegenstrijdigheid is een belangrijk punt van de verwondering die aan de basis 

staat van dit onderzoek. 

In deze studie is de aandacht vooral uitgegaan naar de uitwerking van de energietransitie in concrete 

maatschappelijke praktijken, waarin partijen met een grote diversiteit van achtergronden (overheden1, 

1 Overheden: een meervoud is gelet op de meerlagigheid en veelvormigheid van ‘de’ overheid op zijn plaats.

“The policy process (voor omgang met vraagstukken zoals de energietransitie, FvB) requires 

knowledge of the goals and perceptions of hundreds of actors … involving possibly very 

technical scientific and legal issues over periods of a decade or more while most of those 

actors are actively seeking to propagate their specific “spin” on events.” (Sabatier, 2007a: 4).

Context: De energietransitie als 
meervoudige uitdaging

1
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private partijen, burgers) met elkaar aan de slag moeten gaan. Daar zien we de spanning tussen ideeën 

en tussen belangen die een gezamenlijke aanpak van de energietransitie in de weg kunnen staan. De 

ontwikkeling van grootschalige en gecentraliseerde productie van energie, zoals windturbineparken 

op zee, lijkt tot op zekere hoogte op de conventionele ontwikkeling van energiecentrales met fossiele 

brandstoffen. Ook bij die gecentraliseerde productie van energie zijn de uitdagingen groot, maar zien 

we de genoemde spanningen in mindere mate dan in situaties midden in de samenleving. Daarom zijn 

in deze studie dergelijke projecten niet of slechts zijdelings aan de orde gekomen.

Het is onduidelijk, en daarmee een belangrijk aandachtspunt, of en hoe de samenleving kan 

meegaan met de energietransitie, vooral wanneer zij direct de gevolgen ondervindt van de praktische 

uitwerking ervan. Daarbij gaat het om garanties over het behoud van het hoogwaardige karakter van de 

energievoorziening (betrouwbare levering van betaalbare energie aan iedereen) en om draagvlak voor 

gekozen oplossingen (omgang met weerstand tegen, bijvoorbeeld, windturbines nabij de gebouwde 

omgeving). Uiteindelijk gaat het erom hoe partijen in de samenleving samen en met behoud van 

draagvlak daarvoor in staat zijn in de praktijk van integrale vernieuwing van de energievoorziening 

voldoende (duurzame) energie voor een aanvaardbare prijs te ontsluiten en voor iedereen toegankelijk 

te maken en zo het publiek belang en het private belang beide te dienen. Dat is hoe de uitdaging van 

de integrale vernieuwing van energievoorzieningen zich in de samenleving manifesteert. 

De energietransitie heeft systeemtechnische, sociale, economische en politiek-bestuurlijke dimensies. 

De kern van de uitdaging is evenwel hoe partijen met deze meervoudige uitdaging omgaan. Ervaren 

individuele burgers en andere partijen in de samenleving die uitdaging en zo ja, hoe pakken ze deze 

aan? Wat is de rol van overheden, bedrijven en instituties? Al deze partijen, met hun diversiteit in 

achtergronden en belangen, gaan hiervoor interacties met elkaar aan. Ze proberen oplossingen aan 

te reiken vanuit hun eigen percepties van de uitdaging van de energietransitie. Aldus geredeneerd 

is de uitdaging van de energietransitie in eerste instantie een bestuurlijk vraagstuk, waar voor 

de wetenschappelijke analyse ervan de Bestuurskunde als eerste in aanmerking komt. Toch is die 

insteek niet volledig. Oplossingen voor de uitdaging van de energietransitie zijn uiteindelijk vooral 

systeemtechnisch van aard. Een bestuurskundige analyse van de uitdaging van de energietransitie kan 

daarom niet zonder meenemen of inbreng van exacte wetenschappen en technologie.

In dit boek ontwikkel ik een analyseraamwerk om praktijken van integrale energievernieuwing 

te beschrijven, te duiden en op hun publieke waarde-impact te beoordelen. Het analyseraamwerk is 

gebouwd aan de hand van bestuurskundige theorieën en inzichten en aangevuld met voor de energie-

transitie relevante technisch-wetenschappelijke informatie en kennis. Ik illustreer de inzicht biedende 

werking van dit raamwerk aan de hand van gedetailleerde casusonderzoeken, waarin ambities voor 

integrale energievernieuwing in lokale praktijken hun beslag krijgen.

Voordat ik nader inga op de aanpak van het onderzoek schets ik in het vervolg van dit hoofdstuk 1 

een uitwerking van de uitdaging van de energietransitie aan de samenleving. Daarmee creëer ik een 

context voor de volgende hoofdstukken, die gaan over de opzet van het onderzoek, de eraan ten 

grondslag liggende theorievorming en het analytisch kader waarmee het casusonderzoek is aangepakt.

1.1 Het energiesysteem in transitie

Burgers, bedrijven en andere organisaties in de Nederlandse samenleving zien energie als een voor-

ziening2 waarop je te allen tijde moet kunnen rekenen. Het is een eerste levensbehoefte. Energie is 

essentieel voor bijna alle activiteiten in het leven, van verwarmen en koken tot werken en recreëren. 

De samenleving beschouwt de beschikbaarheid van energie als min of meer vanzelfsprekend en 

verwacht daarvoor een redelijke prijs te kunnen betalen. Die vanzelfsprekendheden staan de laatste 

jaren onder druk.

Wereldwijd is al gedurende lange tijd sprake van een gestage toename van het energiegebruik. 

De oorzaken hiervoor zijn de groei van de wereldbevolking, de voortschrijdende industrialisatie en 

de economische globalisering. De energiebronnen waaruit de wereld put, zijn op dit moment relatief 

eenzijdig van karakter. Van alle energie is 87% afkomstig van fossiele energiebronnen (olie, kolen en 

gas). De overige 13% bestaat voor 5% uit kernenergie en bijna 8% uit hernieuwbare bronnen3 (Bosatlas 

van de energie, 2012). Als het gaat om een wereldwijde terugdringing van het gebruik van fossiele 

energiebronnen is dus nog een hele weg te gaan.

Ondertussen zijn er op lokaal niveau ontwikkelingen gaande die wijzen op een verandering in het 

energiegebruik, zowel in volume als in bronnen. Zo is in Nederland het gasverbruik van een huishouden 

tussen 1980 en 2005 gehalveerd tot 1500 m3 per jaar en sindsdien tamelijk stabiel gebleven. Dit komt 

door betere woningisolatie en de inzet van energiezuinige verwarmingssystemen. Het energiever-

bruik per inwoner in Nederland is niettemin nog steeds relatief hoog vergeleken met dat in andere 

Europese landen. Energie-intensieve sectoren als tuinbouw en petrochemie zijn hieraan debet. Dat 

is ook goed te zien in de verdeling van het Nederlandse verbruik van energie over de sectoren. Van 

het totale eindverbruik van energie in Nederland (in 2018 rond 2400 PJ4) komt ruim de helft (1274 

PJ) voor rekening van de industrie en landbouw. De andere helft van het eindverbruik is verdeeld 

over huishoudens (416 PJ) en vervoer (443 PJ) in gelijke mate en in mindere mate dienstverlening 

(286 PJ) (Energieverbruik in Nederland in 2018 – infographic, 2018).

De omgang met de energiehuishouding voor dienstverlening, huishoudens en vervoer enerzijds en 

die voor de industrie anderzijds is verschillend. Dienstverlening, huishoudens en vervoer vragen om 

individueel maatwerk in technische oplossingen en afspraken daarvoor, en om sturen op gedrag van 

burgers, bedrijven en andere organisaties. De omgang met de energiehuishouding van de industrie 

vergt een andere aanpak: het gaat hierbij om het ontwikkeling en inzet van (nieuwe of aangepaste) 

grootschalige installaties voor productie en beheer van energie in grote volumes, zoals elektriciteits-

centrales en energie-infrastructuur voor het ontsluiten van bedrijventerreinen, en afspraken daarover 

met koepelorganisaties van ondernemingen. Vanwege die verschillende vormen van omgang met de 

energiehuishouding zijn voor de voorbereiding van het concept Ontwerp van het Klimaatakkoord (2018) 

meerdere zogeheten ‘klimaattafels’ opgericht voor onder meer de gebouwde omgeving, mobiliteit en 

industrie. Dat betekent overigens niet dat we het hier over meerdere gescheiden werelden hebben. Alle 

genoemde sectoren hebben met elkaar te maken. Het intensieve gebruik van de ruimte in Nederland 

2 Het begrip ‘energiesysteem’ gaat over het stelsel van techniek, organisatie en transacties voorenergie in algemene zit. 
Het hier en verder in dit proefschrift gehanteerde begrip ‘energievoorziening’ pas ik toe als verzamelbegrip voor nader 
uitgewerkte versies van het energiesysteem, die in een specifieke energiebehoefte van een gebied of gemeenschap voorzien. 
De energievoorziening in het ene geval kan er anders uitzien dan de energievoorziening in een ander geval, maar beide vallen 
onder het energiesysteem.

3 De definitie van het begrip ‘hernieuwbare bronnen’ staat verderop in deze paragraaf.
4 1 PJ = 1015 Joule
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dwingt de sectoren rekening met elkaar te houden en te overwegen om bij wederzijds voordeel aan 

te sluiten op elkaars voorzieningen. Dat is ook van toepassing op de energiehuishouding. 

Van de in Nederland verbruikte energie is volgens recente informatie in 2017 6% duurzaam opgewekt 

(Schoots, Hekkenberg & Hammingh, 2017; CBS-Statline, 2018). Er is vooralsnog een grote kloof met de 

ambitie van 16% die in 2023 zou moeten worden behaald (Ontwerp van het Klimaatakkoord, 2018).

Een belangrijk aandachtspunt bij de Nederlandse economische activiteit is daarnaast de uitstoot 

van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen. Het overgrote deel van deze uitstoot is gerelateerd 

aan energieopwekking en verbruik. Het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS en het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu monitoren deze uitstoot (CBS, 2018). 

Koolstofdioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas. In de periode van 1990 tot 2017 is de uitstoot 

van CO2 vrijwel gelijk gebleven, rond 160 miljard kilogram, terwijl de economische activiteit is in die 

periode aanzienlijk toegenomen. Het gelijk blijven van de CO2-uitstoot is het resultaat van energie-

besparing en efficiëntieverbetering. De uitstoot van andere broeikasgassen zoals methaan nam in de 

periode van 1990 tot 2017 met 50 procent af van 58 miljard CO2-equivalenten naar 29 miljard. Het 

gevolg van deze ontwikkelingen is dat de totale uitstoot van alle broeikasgassen met 13% afnam en dat 

het aandeel van CO2 in de mix van broeikasproductie juist toenam van 74% in 1990 naar 85% in 2017. 

De uitstoot van broeikasgassen is dus in de afgelopen kwart eeuw qua volume slechts relatief beperkt 

veranderd, ondanks de sterk toegenomen economische activiteit. Dat is mooi, maar tegelijkertijd 

bij lange nog niet voldoende. 

Energievoorziening in transitie met behoud van hoogwaardige karakter

Het knelt dus aan alle kanten. De energievoorziening staat om die reden al langere tijd in het middelpunt 

van de aandacht. De ongeclausuleerde beschikbaarheid is immers niet (meer) vanzelfsprekend. De 

samenleving hecht in toenemende mate waarde aan een zorgvuldige omgang met de leefomgeving, 

aan de kwaliteit van leven en aan het uitbannen van risico’s voor gezondheid en veiligheid. Daarom 

accepteert zij steeds minder de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en de vervuiling met stikstofoxiden 

en fijnstof door intensief gebruik van fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool). Voorts is energie in 

toenemende mate onderwerp van politieke strijd en een politiek machtsmiddel. De schaarste en de 

macht die landen met bronnen van fossiele energie binnen de eigen landsgrenzen aan die schaarste 

ontlenen, doen samenlevingen en overheden beseffen dat ze effectief en doelgericht moeten handelen 

om de beschikbaarheid van energie zeker te stellen. Keerzijde van de medaille is, dat de samenleving 

het moeilijk of onacceptabel vindt als deze ontwikkelingen lagere en onbetrouwbare beschikbaarheid 

van energie met zich meebrengen. Dit bemoeilijkt het nadenken over en introduceren van maatregelen 

voor die ontwikkeling.

Nederland ziet veranderingen in energiebronnen op zich af komen, als gevolg onder meer van de 

bovengenoemde redenen. Schaarste hierin is niet een heel nieuw fenomeen. Al in de jaren ’70 moest 

Nederland anticiperen op beperkte beschikbaarheid van olie en in latere jaren op een forse stijging 

van de olieprijs. Toch waren dit incidenten als gevolg van politieke verwikkelingen. Pas vanaf de 

eeuwwisseling is langzaam het besef doorgedrongen dat de afnemende natuurlijke beschikbaarheid 

van olie en gas (Slochteren) om maatregelen vraagt om in Nederland de beschikbaarheid van de 

energievoorziening te kunnen blijven garanderen. De discussie over de gaswinning in de provincie 

Grondingen en het besluit van het Kabinet in 2018 om de gaswinning versneld af te bouwen, heeft 

de urgentie van maatregelen voor het borgen van de energievoorziening vergroot.

De keerzijde van vervuiling en toenemende fragiliteit van de huidige energievoorziening is een 

voorziening die ook op lange termijn op betrouwbare wijze voorziet in schone energie. Zo’n energievoor-

ziening noemen we ‘duurzaam’. ‘Duurzaamheid’ is een vaak gebruikt begrip met veel en verschillende 

omschrijvingen. In dit proefschrift hanteer ik de volgende omschrijving: Iets is duurzaam wanneer 

het toegevoegde waarde heeft die ook blijvend is (dus voor lange termijn) en hoogwaardig (netto 

en structurele toegevoegde waarde, met minimaal negatieve effecten zoals overlast en vervuiling).

In een duurzame energievoorziening ligt de focus op de inzet van energiebronnen zonder uitstoot van 

CO2 en vervuilende stoffen (zoals stikstofoxiden en fijnstof), de zogeheten ‘hernieuwbare energiebron-

nen’. Onder de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening vallen vooralsnog ook maatregelen 

voor energiebesparing. De bijdrage van energiebesparing aan een duurzame energievoorziening bestaat 

uit het verminderen van de inzet van fossiele energiebronnen, met navenante verlaging van de uitstoot 

van CO2 en vervuilende stoffen. Maar wanneer de energievoorziening uiteindelijk volledig gebaseerd 

zal zijn op hernieuwbare energie, gaat het bij energiebesparing vooral om het besparen van kosten. 

Dan draagt energiebesparing uiteindelijk niet meer direct bij aan een duurzame energievoorziening, 

maar geeft zij hoogstens ruimte om met het bespaarde geld te investeren in maatregelen voor een 

duurzame energievoorziening elders. 

Het Protocol Monitoring Energiebesparing bevat een definitie van ‘energiebesparing’ (Boonekamp 

(ECN) et al., 2001): “Energiebesparing is het uitvoeren van dezelfde activiteiten of vervulling van 

functies met minder energieverbruik.” Minder energieverbruik kan op twee manieren worden bereikt. 

De eerste manier is het verlagen van het energieverbruik voor een bepaalde activiteit of functie. Voor 

Voorbeelden van bronnen van hernieuwbare energie

Buck et al. (2010: 11) geven ook definities van een deel van de genoemde verschillende bronnen 

van hernieuwbare energie. Deze definities zijn meegenomen in de onderstaande lijst:

• Zonne-energie: zonnestraling; 

• Windenergie: kinetische energie van bewegende lucht in de atmosfeer;

• Energie uit beweging van water: kinetische energie van bewegend water in waterlopen, 

getijden en golven;

• Geothermische energie en bodemenergie: warmte die respectievelijk diep en ondiep onder 

het vaste aardoppervlak is opgeslagen;

• Aerothermische en hydrothermische energie: warmte die in respectievelijk omgevingslucht 

en oppervlaktewater is opgeslagen;

• Thermodynamische energie: verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water;

• Biomassa: de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van 

biologische oorsprong uit de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), 

de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij en de aquacultuur, 

alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.

Ter bevordering van de eenduidigheid van de definitie van hernieuwbare energie en de aansluiting 

ervan op de stand van de techniek geeft AgentschapNl aan dat geothermische en hydrothermische 

energie niet alleen uit warmte maar ook uit koude kan bestaan. Het zijn relatieve begrippen: 

het gaat in beide gevallen om transport van thermische energie van het ene medium naar het 

andere medium om warmte toe of af te voeren (respectievelijk voor verwarmen of koelen met, 

bijvoorbeeld, warmtepompen), naar gelang de behoefte van de consument.
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het in beweging krijgen van een lichtgewicht fiets, bijvoorbeeld, is minder energie nodig dan een 

ouderwetse zware fiets. De tweede manier is het beperken van energieverlies, dus met een hoger 

rendement van de ingezette hoeveelheid energie. Zo zet bijvoorbeeld ledverlichting een groter deel 

van de verbruikte energie om in licht dan de ouderwetse peertjes. 

Het begrip ‘hernieuwbare energie’5 wordt steeds breder aanvaard als uitgangspunt voor de 

beoordeling van duurzame ontwikkeling in de energievoorziening (zie kader). In het vervolg houd ik 

daarom in lijn met het Protocol monitoring hernieuwbare energie (Buck et al., 2010) de volgende 

definitie aan. “Hernieuwbare energie is energie uit hernieuwbare bronnen. Dat wil zeggen energie 

uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk: wind, zon, aerothermische, geothermische, 

hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van 

rioolzuiveringsinstallaties en biogassen”.

1.2 Gevoelde urgentie

Het energiesysteem is een internationale aangelegenheid, zeker voor landen die afhankelijk zijn of 

worden van energie uit het buitenland. Nu de gaswinning in Groningen eindig is gebleken, zal zonder 

alternatief hiervoor ook Nederland in toenemende mate afhankelijk worden van energieleveranties 

uit het buitenland. De urgentie om adequaat hierin op te treden is op nationaal niveau, maar ook op 

internationaal niveau voelbaar.

Internationale context

In 2007 was premier Balkenende de getuige van de ondertekening van een deal van de Gasunie met het 

Russische staatsbedrijf Gazprom over de deelname van de Gasunie aan Nord Stream, een gaspijplijn 

die Rusland en West-Europa via de Oostzee met elkaar zou gaan verbinden. Dit paste in het streven 

van Nederland om – nu de gaswinning in Slochteren langzaam maar zeker aan het eind komt - een 

belangrijke speler op de internationale gasmarkt te blijven door de inrichting van de zogeheten 

Gasrotonde: de inzet van het uitgebreide gasnet en de kennis van de gasmarkt om een belangrijk 

handels- en logistiek knooppunt te worden tussen leveranciers en afnemers van gas. Al in die tijd 

was er kritiek op deze deal, omdat deze de Russische president Poetin in de kaart zou spelen in zijn 

politiek van verdeel-en-heers in West-Europa. 

De strategie achter de Gasrotonde kreeg in 2012 forse kritiek van de Algemene Rekenkamer 

(Antenbrink, 2012). Die strategie kwam verder onder druk te staan door de buitenlandpolitiek van 

Rusland. De ontwikkelingen in Oekraïne in de afgelopen jaren hebben Europa bewust gemaakt van de 

afhankelijkheid van Russisch gas en het effect ervan op de geopolitiek. Hoewel nog lang niet duidelijk 

is hoe die eruit gaat zien, is de kans toegenomen dat er een vorm van gemeenschappelijke Europese 

energiepolitiek zal komen als antwoord op de (geo)politieke ontwikkelingen. 

5 Duurzaam of hernieuwbaar? 
 AgentschapNl heeft in 2010 in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie onderkend dat er mogelijk verwarring ontstaat 

over het begrip ‘duurzame energie’. Om verwarring te voorkomen en om een eenduidige definitie dichterbij te brengen sluit 
het protocol aan op Artikel 1 van de Europese richtlijn Energie uit Hernieuwbare Bronnen (Buck et al., 2010: 11):

 “In dit protocol wordt hernieuwbaar gebruikt in plaats van duurzaam zoals in het vorige protocol. De belangrijkste redenen 
zijn dat in de Renewable Energy Directive (richtlijn Energie uit Hernieuwbare bronnen) wordt gesproken over hernieuwbare 
energie. Daarnaast zijn in de richtlijn criteria opgesteld voor duurzame energie. Hernieuwbare energie is met die criteria 
niet in alle gevallen duurzaam. Om verwarring te voorkomen is daarom gekozen voor de term ‘hernieuwbaar’ i.p.v. de term 
‘duurzaam’.”

Nationale context

De initiatiefnemers van de ‘Urgenda’ publiceerden op 14 juli 2007 het Manifest Urgenda (2007) in 

NRC Handelsblad. Hierin pleiten zij voor een “nieuwe inrichting van Nederland” om de uitdaging van 

de combinatie van groeiende bevolking, vergrijzing en klimaatverandering het hoofd te bieden. In 

de voorstellen van het manifest komen begrippen voor als voorbeeldwerking, schaalsprong, slimme 

handelingsstrategie en transitieproces:

“Daarom stellen wij voor om van Nederland een duurzaamheidsproeftuin te maken. Nederland 

moet hierin een voorbeeld worden voor andere landen in de wereld. Als eerste land ter wereld 

moet Nederland deze handschoen oppakken en het verduurzamingsproces stevig inzetten. 

Dit vraagt om een schaalsprong in ons denken en een slimme handelingsstrategie. Maar het 

vraagt ook om een duurzaamheidsbeweging, die maatschappelijke druk uitoefent om het 

transitieproces te continueren.”

Zo roepen Urgenda en ook andere partijen de samenleving op mee te werken aan de transitie in de 

energievoorziening. Urgenda is weliswaar slechts één van de vele organisaties die aandacht vraagt 

voor duurzaamheid, maar zij is er in een rechtsgang in 2015 in geslaagd de Nederlandse Staat ertoe 

te verplichten “het gezamenlijke volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen 

zodanig te beperken of te doen beperken dat dit volume aan het einde van het jaar 2020 met 

ten minste 25% zal zijn verminderd in vergelijking met het niveau van het jaar 1990” (Uitspraak 

C/09/456689 / HA ZA 13-1396 in rechtszaak Urgenda tegen de staat over uitstoot broeikasgassen, 

2015). Het hoger beroep van de Staat tegen dit arrest is afgewezen in 2018. Met deze tweevoudige 

overwinning heeft Urgenda druk gezet op de Rijksoverheid om na te denken over en maatregelen 

te treffen voor vergaande reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Het is een voorbeeld van 

hoe partijen in de samenleving het thema van de energietransitie in formele zin politiek-bestuurlijk 

relevant hebben gemaakt.

De maatschappelijk gevoelde urgentie en de indringende toekomstanalyses hebben ertoe geleid 

dat gezaghebbende instituten in opdracht van de regering of op eigen initiatief met voorstellen en 

aanbevelingen kwamen. Die voorstellen en aanbevelingen betreffen onder meer energie-efficiëntie 

en investeringen (Roadmap 2050 - A practical guide to a prosperous, low carbon Europe), inzet op 

innovatie (Naar een schone economie in 2050: routes verkend, 2011), het streven naar een economie 

op basis van een duurzame energievoorziening in Europa (Teske, 2010) en strategische beleidsonder-

zoeken van commerciële financiële partijen (An outlook for renewable energy in the Netherlands - the 

next investment wave). De druk op het Kabinet, maar ook op bedrijven, is jaar op jaar toegenomen. 

1.3 Een drievoudige systeemsprong 

De energietransitie krijgt pas momentum wanneer vernieuwing van het energiesysteem gepaard 

gaat met een kostenplaatje dat burgers, bedrijven en andere organisaties acceptabel vinden. De 

ontwikkeling betreft een zoektocht naar het optimum tussen prestatie en betaalbaarheid: een grote 

prestatieverbetering drijft de kosten op, een beperkte prestatieverbetering is mogelijk niet aantrek-

kelijk genoeg om daarvoor te investeren. Het zoeken naar het optimum van transitie (technische, 

financiële en organisatorische vernieuwing) en rentabiliteit (exploiteerbaar, betaalbaar) komt tot 

uiting in een systeemsprong op drie aspecten: techniek, systeemontwikkeling en financiën. Dit werk 

ik hieronder nader uit.
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Techniek

Er is een groot scala aan technische ontwikkelingen van duurzame energiesystemen gaande. Het 

Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (Buck et al., 2010) bevat een overzicht van hernieuwbare 

energiebronnen die beschikbaar zijn in de Nederlandse situatie. Dit overzicht is reeds aangehaald in 

paragraaf 1.1. Dezelfde bron geeft ook aan met welke technologie het winnen van energie uit die 

bronnen kan plaatsvinden, zie tabel 1.1.

Tabel 1.1 Bronnen en technologie voor hernieuwbare energie in Nederland (Buck et al., 2010)

Zie voor definities van de bronnen paragraaf 1.1.

Bron (hernieuwbaar) Technologie

Zonne-energie 	a) fotovoltaïsche systemen (PV zon-

ne-energie panelen) 

b) thermische systemen (zonneboilers, 

droogsystemen zwembadverwarming)

Kinetische energie:

• wind

• waterkracht

• getijden

• golven

	windturbines

	waterkrachtcentrales

	getijdenenergiecentrales

	golfenergiecentrales

Warmte uit bodem en lucht:

• geothermie (diep)

• bodemenergie (ondiep en aan oppervlak, 

onder meer asfalt en oppervlaktewater)

• hydrothermie (oppervlaktewater) en aëro-

thermie (lucht)

	geothermische installaties

	a) warmtepomp (winning) 

b) warmte-koude opslag (WKO, buffering)

	warmtepompen

Thermodynamische energie:

• Zoet/zout gradiënt 	Blue Energy: energie uit zoutconcentra-

tieverschillen

Biomassa 	a) thermische conversie: verbranding, 

vergassing, pyrolyse 

b) biologische conversie: vergisting 

c) inzet als transportbrandstof

Systeemontwikkeling

Het overzicht van hernieuwbare energiebronnen en technologie is vooral een lijst van mogelijkheden 

met ieder zijn voor- en nadelen. Bijvoorbeeld, de hoeveelheid energie afkomstig van bronnen zoals 

wind, zon, getijden en golven varieert in de tijd en is moeilijk voorspelbaar. Deze bevinding alleen 

al leidt ertoe, dat in het belang van het hoogwaardige karakter van de energievoorziening alleen een 

energievoorziening die een combinatie is van deze technieken met elkaar en met andere technieken, 

de gewenste kwaliteit waar kan maken. 

Wat betreft de systeemontwikkeling zien we het volgende. De huidige energievoorziening is 

voornamelijk centraal georganiseerd (figuur 1.1). Grote energiecentrales – en daaronder kunnen 

ook windturbineparken en zonneweides (grootschalige energieproductie met zonnepanelen) worden 

geschaard – produceren energie en leveren deze aan een distributienetwerk voor transport naar 

huishoudens en andere afnemers. Die huishoudens hebben daarnaast zelf de mogelijkheid om ener-

giesystemen voor eigen gebruik te installeren, zoals zonnepanelen.

Figuur 1.1 Energietransitie: van centrale productie en distributie naar decentrale productie, distributie 

en beheer
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De energievoorziening krijgt gaandeweg te maken met een fundamentele wijziging in het systeem. 

De gecentraliseerde energieproductie zal blijven bestaan, wellicht in aangepaste en duurzame vorm, 

maar energiesystemen op andere schaalniveaus dan huishoudens, bijvoorbeeld voor woonwijken of 

groepen van gebouwen, zijn in opkomst. In plaats van een systeem dat primair op centrale productie 

is gebaseerd, zal er een gedifferentieerd systeem ontstaan van een groot aantal kleinschaligere 

en onderling verschillende subsystemen voor productie, distributie en beheer, ondersteund door 

intelligent energiebeheer (smart grids). Dat intelligente energiebeheer vindt plaats op niveaus tussen 

huishouden en centrale productie, onder meer op wijk, gemeentelijk en regionaal niveau. Intelligent 

energiebeheer zet het onvoorspelbare energieaanbod van hernieuwbare bronnen zoals zon en wind om 

in bruikbare energie die beschikbaar is op het moment dat er vraag naar is. Het is ook een methode 

om het rendement van de energievoorziening te verhogen, bijvoorbeeld door restwarmte op te slaan 

in warmte-koude opslag om deze later bij vraag weer in het systeem in te voeren. 

De fundamentele wijziging in het systeem komt tot uiting in een schaalsprong in volume (productie 

en beheer op, bijvoorbeeld, wijkniveau) en in differentiatie door een toenemend aantal technieken 

voor decentrale en lokale productie en beheer op een groot aantal knooppunten in het netwerk. 

Die schaalsprong en differentiatie geven ruimte aan partijen om creatief hierop in te spelen. Of die 

ontwikkeling zal plaatsvinden zoals hierboven geschetst is niet zeker, laat staan dat duidelijk is hoe 

het energiesysteem er in de toekomst precies uit gaat zien. Dat is aan de aanbodzijde afhankelijk van 

ontwikkelingen in de techniek en in de energiebranche. Partijen in de energiebranche maken keuzes 

voor technieken in een energievoorziening op basis van het streven naar een optimum van transitie 

en rentabiliteit. Het gaat er daarbij om of en hoe bestaande partijen op de nieuwe mogelijkheden 

kunnen anticiperen en of en hoe nieuwe partijen zich kunnen gaan manifesteren. Aan de vraagzijde 

staat het draagvlak bij energieverbruikers voor de toepassing van nieuwe systemen centraal. Daar 

komt bij dat overheden (Rijk, provincies, gemeentes) mede de ontwikkeling bepalen door met 

faciliterende en stimulerende maatregelen innovaties te ondersteunen en in regelgeving ruimte te 

geven voor nieuwe energietechnieken. 

Financiën

Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat voor de realisatie van een duurzame energievoor-

ziening in Nederland jaarlijks een bedrag nodig is dat zou kunnen oplopen tot € 20 miljard (Naar een 

schone economie in 2050: routes verkend, 2011). SEO Economisch Onderzoek onderkent dit ook in zijn 

onderzoek Investeren in een schone toekomst (Koopmans, Tieben, Berg & Willebrands, 2010), dat is 

gemaakt in opdracht van het inmiddels ontbonden ‘RegieOrgaan Energietransitie’ van het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu. SEO heeft daarnaast ook een kosten-baten analyse uitgevoerd over 

“investeren in een duurzame energiehuishouding”. Om grip te krijgen op onzekerheden is de analyse 

uitgevoerd aan twee scenario’s: een waarin geen internationale samenwerking plaatsvindt voor de 

verduurzaming van de energiehuishouding, een ander waarin de internationale samenwerking er wel 

is. Een belangrijke bevinding van de kosten-baten analyse van SEO is, dat de baten6 van investeren 

in een duurzame energiehuishouding uiteindelijk de kosten zullen overstijgen. 

Een soortgelijke conclusie over kosten en baten van investeren in een duurzame energiehuishouding 

6 SEO speekt over ‘maatschappelijke baten’. Dat is een begrip waarvan de betekenis aansluit op de onderzoeksmethodiek van 
SEO. ‘Maatschappelijke baten’ is niet hetzelfde als ‘maatschappelijke meerwaarde’ en ‘publieke waarde’, begrippen die

 verderop in dit proefschrift uitgebreid aan de orde komen.

is te vinden in het rapport Energy (R)evolution – towards a fully renewable energy supply in the EU 

(Teske, 2010). Hierin schetsen de European Renewable Energy Council (EREC) en Greenpeace twee 

scenario’s voor de ontwikkeling van de energievoorziening tot 2050: een basic en een advanced 

scenario. Beide scenario’s zijn gebaseerd op bewezen en bekende technieken. In het basic scenario ligt 

de nadruk op energiebesparing en op introductie van hernieuwbare energiebronnen voor verwarming 

en elektriciteitsproductie. Een opvallend kenmerk van dit scenario is het uitfaseren van kernenergie. 

Het scenario zou leiden tot een reductie van CO2-uitstoot met 80% in 2050 ten opzichte van 1990. Het 

advanced scenario doet daar nog een schepje bovenop door voorop te lopen in de ontwikkeling van 

groene technologie, terwijl kernenergie versneld wordt afgebouwd en vervuilende kolencentrales al 

na de helft (20 jaar) van hun levensduur worden afgeschreven. Daarmee zou in 2050 de CO2-uitstoot 

met 95% zijn afgenomen ten opzichte van 1990. EREC en Greenpeace stellen dat de kost voor de 

baat uitgaat. Voor de EU als geheel is voor het advanced scenario een investering nodig ter grootte 

van € 3,8 triljoen, hetgeen bijna twee keer zoveel is dan voor het referentiescenario (dus zonder de 

maatregelen voor het basic en het advanced scenario). Maar het besparen op kosten voor brandstof 

(die in een systeem met hernieuwbare energiebronnen in veel kleiner volume nodig is) leidt er volgens 

het rapport toe dat vanaf 2040 de extra investering volledig is gedekt en dat de gecumuleerde kosten 

voor de energievoorziening vanaf dat moment lager zijn dan in het referentiescenario. 

Rabobank heeft een scenario van versnelde investeringen geanalyseerd gebaseerd op de inzet van 

een mix van technologieën (An outlook for renewable energy in the Netherlands - the next investment 

wave). In dat scenario vindt een verschuiving plaats van kleinschalige decentrale mogelijkheden op 

korte termijn naar meer grootschalige mogelijkheden, zoals offshore windparken, meestoken van 

biomassa en zonne-energie. Rabobank concludeert dat een dergelijk scenario uitdagend is, maar 

verwacht dat grote commerciële financiers en andere private rechtspersonen hierin kansen zien voor 

investeringen.

Afgezien van de vraag of dit scenario voor de transitie daadwerkelijk zal plaatsvinden, is 

duidelijk dat er omvangrijke investeringen mee zijn gemoeid. Hieminga en Woelderen (2011: 8, 9) 

onderkennen dat conventionele financieringsstructuren zoals subsidies, on-balance sheet financiering 

door nutsbedrijven, projectfinanciering door banken en venture capital onvoldoende zijn om een 

dergelijk investeringsvolume te financieren. De publicatie bevat een aantal mogelijke innovaties in de 

financiering om deze uitdaging het hoofd te bieden. Zo zouden op korte termijn overheden en andere 

partijen zich voor langere tijd aan elkaar moeten committeren, onder meer middels zekerheid rond 

het subsidiebeleid. De focus ligt daarbij op continuïteit en voorspelbaarheid. 

Op de middellange termijn (tien jaar vooruit) gaat het om goede toegang tot de kapitaalmarkt, met 

de focus gericht op (1) het wegnemen van marktbelemmeringen, (2) efficiënte allocatie van kapitaal 

tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en (3) verbetering van het rendement-risicoprofiel 

van groene assets. Hierin zouden overheden en bedrijfsleven intensief moeten gaan samenwerken. 

Op de lange termijn (voor de periode vanaf tien jaar en verder) zullen de nieuwe systemen voor 

opwekken, distributie en verbruik van hernieuwbare energie zich inmiddels hebben bewezen en door 

schaalgrootte en technologische volwassenheid concurrerend zijn met conventionele energiebronnen. 

Dan volstaat standaardisatie in de financieringsstructuren en zouden overheden zich stap voor stap 

kunnen terugtrekken.

De opvattingen van De Nederlandsche Bank (DNB) sluiten aan op de bevindingen van ING-bank 

(Schotten, Ewijk, Regelik, Dicou & Kakes, 2015). Ook zij onderkent het belang van een langetermijnvisie, 

niet alleen vanwege de kansen voor bedrijven om effectief deel te nemen aan de energietransitie, 



1. Context: de energietransitie als meervoudige uitdagingHernieuwbare energie voor iedereen

2524

maar ook om richting te geven aan het maatschappelijk debat over energieopwekking. Zij geeft ook 

aan dat “duidelijkheid … eenduidige standaarden vereist” en dat “duidelijke rapportages over carbon 

footprint en aanpassingsplannen voor de energietransitie het voor financiële instellingen makkelijker 

moeten maken rekening te houden met klimaatrisico in het transitieproces” (Schotten et al., 2015: 61).

Opvallend in deze bevindingen is de vereiste continuïteit en voorspelbaarheid in het optreden van 

overheden, voor zekerheid rondom het subsidiebeleid en in de rol van partner voor het bedrijfsleven. 

Inmiddels is inderdaad sprake van toenemende investeringen, maar vooral op case-by-case basis door 

individuele particulieren en bedrijven of voor grote separate projecten zoals windturbineparken op 

zee en zonneweides met PV-zonnepanelen op land.

De financiële uitdaging is, kortom, zo groot dat creativiteit en innovatie nodig zijn om financie-

ringsconstructies te ontwikkelen waarmee die uitdaging kan worden aangegaan. Het gaat om grote 

bedragen die jaarlijks en over een lange periode moeten worden ingezet. Dat hoeft evenwel geen 

weggegooid geld te zijn zolang plausibel is dat op de lange termijn de maatschappelijke baten groter 

zijn dan de kosten. Zoals deze paragraaf laat zien heeft de uitdaging van de energietransitie tenminste 

drie gezichten. Haar complexiteit draait om de verwevenheid van techniek, systeemontwikkeling en 

financiën. Deze complexiteit is een uitdaging voor het optreden van alle partijen die betrokken zijn 

bij de ontwikkeling van die transitie.

1.4 Paradigmaverandering – van consumptie naar exploitatie

Wereldwijde ontwikkelingen bedreigen de huidige energievoorziening en sporen overheden en 

andere sectoren aan om de energievoorziening aan te passen aan de veranderingen. Tegelijkertijd 

staan individuele burgers en lokale gemeenschappen voor vergelijkbare transitiekeuzes. Zoals in de 

vorige paragraaf aangegeven zijn of komen nieuwe en financieel aantrekkelijke apparaten voor de 

energievoorziening, zoals zonne-energiesystemen, in toenemende mate beschikbaar voor individuele 

partijen, huishoudens en individuen. Mensen hebben niet alleen meer ruimte gekregen om te kiezen 

uit energieleveranciers, maar kunnen ook zelf investeren in systemen voor productie en opslag van 

energie voor hun eigen leefomgeving.

Van consumptie naar exploitatie

In ’t Veld (2014) gaat in op het verband tussen duurzame ontwikkeling en de zogeheten ‘kennis-

democratie’. Globaal gesproken gaat het hier over een doorontwikkeling van de representatieve 

democratie naar een democratie waarin politiek, media en wetenschap in toenemende mate met elkaar 

verstrengeld raken. Het kernbegrip hier is ‘kennis’. In ’t Veld (2014: 31) benoemt, dat in de kennisde-

mocratie technologische innovatie mogelijkheden opent om burgers, bedrijven en andere organisaties 

‘prosumers’ te laten zijn: “een actor die in een en dezelfde reeks van activiteiten consumptie en 

productie verenigt, …” Dat is onder meer te zien in de energieproductie, waar “de mogelijkheden voor 

decentrale voorzieningen en ‘prosumer’-achtige ontwikkelingen lijken toe te nemen.” De aangereikte 

technologische mogelijkheden hebben we reeds gezien in de vorige paragraaf. Maar wat In ’t Veld 

vooral aangeeft is, dat de kennisdemocratie burgers, bedrijven en andere organisaties daadwerkelijk 

met kennis en inzicht in staat stelt zich als prosumer te manifesteren. Dat uit zich onder meer in de 

energietransitie waarin burgers, bedrijven en andere organisaties individueel en in groepsverband 

(corporaties) actief bezig zijn in de combinatie van energieproductie (zonnepanelen op het dak) en 

energieconsumptie (groepsinkoop van energie). Dat laat overigens onverlet dat centrale systemen 

noodzakelijk blijven in de energievoorziening, als infrastructuur en stabilisator.

De vertrouwde aankoop en verbruik van energie volgens het consumptieparadigma (energie uit 

de grond halen en vervolgens consumeren) gaat geleidelijk over in een exploitatieparadigma waarin 

burgers, bedrijven en andere organisaties investeren in voorzieningen voor productie, beheer en 

consumptie van hernieuwbare energie en deze voorzieningen voor eigen gebruik exploiteren. 

Problemen of percepties?

Het verdwijnen van het consumptieparadigma waarmee mensen vertrouwd zijn en de opkomst van 

het relatief nog onbekende exploitatieparadigma zijn een grote uitdaging voor de samenleving. Nog 

los van hoe mensen de energietransitie ervaren en welke percepties ze daarbij beleven, zien mensen 

verschillende definities gepresenteerd van de problemen die uit de energietransitie voortvloeien. 

Bekkers et al. (2017) hebben soortgelijke bevindingen vastgesteld in de Nederlandse context van 

de discussie over het klimaatbeleid. Zo ontwaren zij drie verschillende “claims” voor de definitie: 

technocratisch (rationalistisch, evidence-based en oplossingsgericht), democratisch (breed gedeelde 

interpretaties van rationele kennis, het “gezond verstand”) en populistisch (fact-free politiek bedrijven 

ter ondersteuning van het eigen standpunt). De verschillende soorten, soms tegenstrijdige signalen 

maken mensen onzeker of en hoe ze hun plaats in de energietransitie kunnen innemen. 

Het beschikbaar komen van nieuwe mogelijkheden en systemen die een rol zouden kunnen spelen 

in de energietransitie versterkt die onzekerheid. Daar is ook wel reden voor. De discussie in de 

samenleving over de ontwikkeling van de energievoorziening gaat niet alleen over het effect op het 

klimaat, maar vooral ook over het behoud van continuïteit in betrouwbaarheid en marktconformiteit. 

Het begint met de veronderstelling dat voor aanpassing van de energievoorziening technische door-

braken noodzakelijk zouden zijn en dat deze de energie duurder zouden maken dan opgewekt met 

conventionele middelen. De continuïteit komt verder onder druk te staan, wanneer nieuwe systemen 

door kinderziektes minder betrouwbaar blijken te zijn en hun productie dus minder voorspelbaar 

is. Dat laatste is het geval bij zonne- en windenergie, waarvan de opwekking afhankelijk is van 

weersomstandigheden en het moment van de dag. 

Een opvallende uitspraak over deze problemen is te vinden in het rapport Roadmap 2050 van de 

European Climate Foundation. Dit rapport haalt de bovengenoemde problemen ook aan, maar met 

de op onderzoek gebaseerde kanttekening dat deze beweringen onjuist zijn, althans voor het traject 

op weg naar een low-carbon energievoorziening (dat wil zeggen: met minimale uitstoot van CO2):

“When the Roadmap 2050 project started, a number of widely shared assumptions domina-

ted the debate on the future of the European power sector. These included assertions that 

high-renewable energy scenarios would be too unstable to provide sufficient reliability, that 

high-renewable scenarios would be uneconomic and much more costly, and that technology 

breakthroughs would be required to move Europe to a zero-carbon power sector. Roadmap 

2050 has found all of these assertions to be incorrect.”

Toch zijn er ook minder optimistische geluiden. Het Renewable energy - medium-term market report 

(2014) van de International Energy Agency IEA rapporteert weliswaar een groei van de inzet van 

hernieuwbare energiebronnen, maar met de volgende kanttekening:

“Nevertheless, policy and market risks increasingly cloud the development picture, raising 

concerns over how fast renewables can scale up to meet long-term deployment objectives. 
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Just when renewables are becoming a cost-competitive option in an increasing number of 

cases, policy uncertainty is rising in some key OECD markets. Renewables continue to spread 

in emerging markets, where fast-growing power demand and diversification needs provide 

strong deployment drivers.”

Met name in de OECD-landen (waaronder Nederland) zijn beleids- en marktrisico’s een obstakel 

voor groei van de inzet van hernieuwbare energiebronnen. Het rapport bevestigt derhalve dat de 

duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie niet vanzelf gaat en op enigerlei wijze moet 

worden ondersteund. 

Op zoek naar holistische veranderingsstrategieën

De bevinding dat gepercipieerde problemen in de ontwikkeling van een voorziening met hernieuwbare 

energie in feite niet zouden bestaan maar dat er toch weinig vooruitgang is, lijkt tegenstrijdig. Toch 

geeft Roadmap 2050 - A practical guide to a prosperous, low carbon Europe ook hier een richting voor 

een antwoord in de vorm van een pleidooi voor een holistische benadering (“with rapid action at both 

regional and national level required”): een systeembenadering met onderling geïntegreerde technische, 

organisatorische en financiële maatregelen. Hier vullen afzonderlijke maatregelen elkaar aan en 

heffen ze elkaars nadelen of beperkingen op. De holistische benadering vraagt veel voorstellings- en 

verbeeldingsvermogen en een hoge mate van creativiteit bij partijen die verantwoordelijk zijn voor 

de energievoorziening. Omdat de energievoorziening zo’n grote sector is, zijn er ook veel partijen bij 

betrokken, waaronder burgers, bedrijven en andere organisaties die niet in de energiesector zitten. 

Hun betrokkenheid, al dan niet gestimuleerd met financiële prikkels, is een belangrijke factor in de 

integrale systeembenadering. Het is voorstelbaar, dat de mate waarin burgers, bedrijven en andere 

organisaties zijn betrokken een belangrijke factor is in de vooralsnog bescheiden vooruitgang. 

Desondanks blijft het niet stil. In Naar een schone economie in 2050: routes verkend (2011) van het 

Planbureau voor de Leefomgeving PBL en het Energieonderzoek Centrum Nederland staat de conclusie 

dat een duurzame, CO2-arme energievoorziening een ingrijpend en langdurig veranderingsproces 

vereist, aan de hand van de holistische benadering zoals bepleit in Roadmap 2050. Maar het PBL 

stelt ook, dat de extra jaarlijkse kosten voor een schone energievoorziening in 2050 voor Nederland 

kunnen oplopen tot € 20 miljard bovenop de kosten voor de huidige voorziening. Dat is in tegenspraak 

met de bevinding in Roadmap 2050. De onzekerheid als gevolg van deze tegenspraak kan een groot 

obstakel zijn voor duurzame ontwikkeling. 

De energietransitie gaat met andere woorden niet om een herschikking in een bestaande markt, 

maar om verandering in het paradigma in de omgang met vraag en aanbod. Het consumptieparadigma 

waarin partijen in de samenleving consument zijn van aangeleverde energie, gaat over in een exploi-

tatieparadigma waar in principe alle partijen in een samenleving naast consumptie van hernieuwbare 

energie ook zelf kunnen bijdragen aan productie, beheer en distributie ervan. Het hele spel van 

vraag naar en aanbod van energie ondergaat in de transitie een fundamentele verandering omdat de 

hele energieketen op de schop gaat. Dat maakt mensen onzeker over wat ze te wachten staat. Maar 

het is aanvechtbaar, dat per definitie technische doorbraken nodig zouden zijn die onvermijdelijk 

de betrouwbaarheid en kosten van de energievoorziening zullen aantasten. Bestaande en bewezen 

technieken kunnen ook na de energietransitie een rol blijven vervullen. Wel ziet het ernaar uit dat de 

bestaande situatie van de conventionele energievoorziening obstakels bevat die de nodige aanpassingen 

hinderen. De samenleving vertrouwt er ondertussen op dat overheden met wet- en regelgeving het 

publiek belang adequaat in de energietransitie borgen. In de volgende paragraaf ga ik nader in op de 

vraag hoe partijen, en met name de overheden de uitdaging van de energietransitie tegemoet treden.

1.5 Een meervoudig perspectief in de aanpak van de energietransitie 

Op het eerste gezicht lijkt het logisch en wenselijk dat partijen proactief bezig zijn met ‘energie’ en 

‘duurzaamheid’. Dat sluit immers aan op de uitdaging van de energietransitie. Toch is die betrokken-

heid niet eenduidig en vanzelfsprekend, al is het maar omdat overheden in tegenstelling tot andere 

partijen op verschillende manieren met energie en duurzaamheid bezig zijn.

Deze paragraaf geeft een overzicht van de perspectieven van waaruit overheden en andere partijen 

vraagstukken over energie en duurzaamheid kunnen benaderen. Wat betreft de overheden focus ik 

voor de eenvoud op de perspectieven van de Rijksoverheid. Voor andere overheden, zoals provincies 

en gemeenten, zijn soortgelijke perspectieven denkbaar, in analogie met die van de Rijksoverheid.

De overheden zijn zelf naast wet- en regelgever ook exploitant van vastgoed en andere middelen 

(grond, infrastructuur). Zij gebruiken dat vastgoed en die middelen in hun eigen bedrijfsvoering om 

hun taken uit te kunnen oefenen. Dat hebben zij gemeen met andere partijen in de samenleving. Zij 

staan zo, net als andere partijen in de samenleving, voor de vraag hoe om te gaan met de uitdaging 

van de energietransitie, in de rol van consument en met de mogelijkheid ook in andere schakels van 

de energieketen actief te zijn. 

De primaire taak van private partijen is het creëren en verkopen van een product of dienst. Zij 

oefenen deze uit vanuit het perspectief van de eigen bedrijfsvoering. Zij hebben daarbij de gelegenheid 

om in het eigen bedrijfsbelang zuinig en creatief met andere doelstellingen om te gaan, zoals die 

voor energie en duurzaamheid. De overheden hebben vergeleken met private partijen een bijzondere 

positie. Hun primaire taak is het ontwikkelen en handhaven van wetten en regels. Zij kunnen zich in 

de bedrijfsvoering daarvoor niet alleen richten op het eigen belang. De samenleving verwacht van 

haar een betrokken aanpak: practice what you preach door in de eigen bedrijfsvoering proactief te 

anticiperen op (nieuwe) wet- en regelgeving. Practice what you preach kan botsen met de primaire 

taak van overheden, maar dat is wel een uitdaging. De bedrijfsvoering van de overheden en de 

schaal waarop deze in staat zijn te opereren op het gebied van energie en duurzaamheid geven haar 

een belangrijke positie om hier het verschil te kunnen maken, in aanvulling op het eigen primaire 

proces voor wet- en regelgeving. De overheden brengen die positie nog nauwelijks in praktijk en hun 

bedrijfsvoering is daarom voor de energietransitie vooralsnog een ‘slapende reus’.

Perspectief van wet- en regelgever

De uitdaging van de energietransitie speelt wereldwijd. Overheden haken daar met internationale 

verdragen en met Europese en nationale wet- en regelgeving op in. Op wereldniveau zijn het Kyoto-

protocol uit 1997 (United Nations, 1998) en het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 (United Nations, 

2015) over reductie en stabilisatie van uitstoot van broeikasgassen de bekendste leidraden voor 

beleidsontwikkeling, wet- en regelgeving in de landen die dergelijke akkoorden hebben ondertekend. 

Deze akkoorden, aangevuld met andere inzichten, liggen aan de basis van visie, beleid en voor de 

lidstaten van de EU bindende uitgangspunten. Bekende regelgeving is de ‘Energy Performance of 

Building Directive’ (EPBD) voor de energieprestatie van gebouwen (European Union, 2010) en de ‘Energy 

Efficiency Directive’ (EED) voor de reductie van het energieverbruik (European Union, 2012a). Verder 
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heeft de Europese Unie instrumenten zoals het emissiehandelssysteem (EU ETS) (European Union, 

2012b). Daarmee beoogt de unie partijen die broeikasgassen uitstoten door handel in emissierechten 

tot gedrag aan te zetten waarmee die partijen hun emissies minimaliseren.

Dichter bij huis worden de internationale normen en commitments vertaald in typisch Nederlandse 

polderakkoorden, die het resultaat zijn van breed overleg tussen partijen in de samenleving: het 

Poldermodel. Zo ondertekende een brede schakering van partijen in 2013 het Nationaal Energieak-

koord, aangekondigd in het regeerakkoord van het Kabinet Rutte-2 (Bruggen slaan - regeerakkoord 

VVD-PvdA, 2012). Het energieakkoord is een beleidskader gebaseerd op afspraken van een breed palet 

aan maatschappelijke organisaties (Energieakkoord voor duurzame groei, 2013). Dit akkoord diende 

als een anker voor initiatieven voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. Eind 2018 

verscheen het concept van een nieuw akkoord, volgens afspraken gemaakt in het regeerakkoord van 

het Kabinet Rutte-3 (Vertrouwen in de toekomst - regeerakkoord VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 

2017). Dit Ontwerp van het klimaatakkoord (2018) bevat een voorstel om met een serie van maar 

liefst zeshonderd maatregelen de uitstoot van CO2 in de periode tot 2030 met 49% terug te dringen. 

De uitwerking van dergelijke akkoorden vindt plaats binnen het raamwerk van bestaande wet- en 

regelgeving voor de Nederlandse energiehuishouding, zoals de Elektriciteitswet 1998, de Warmtewet 

en de Gaswet. Voorbeelden van dergelijke uitwerkingen zijn het ‘Bouwbesluit 2012’ met voorschriften 

over bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken, waaronder maatregelen voor energiezuinigheid 

(Rijksoverheid, 2018a) en het instrument ‘Stimulering Duurzame energieproductie’ (SDE) (Rijksoverheid, 

2018c) waarmee de Rijksoverheid met subsidie de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening 

wil bevorderen. De Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden (Rijksoverheid, 2018b), vervangt 

een aantal wetten voor ruimtelijke ontwikkeling met de bedoeling de regels samen te voegen en te 

vereenvoudigen. De uitdagingen van duurzame ontwikkeling zoals de energietransitie is een van de 

redenen voor het uitbrengen van de Omgevingswet.

Naast de wetten en regels zijn de overheden ook actief in het organiseren van samenwerking en 

afspraken. Een bekende vorm daarvoor zijn de zogeheten ‘Green Deals’ (Rijksoverheid & Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland RVO, 2018d). Een voorbeeld hiervan is Green Deal 206, een afspraak 

tussen verschillende departementen van de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Deze Green Deal is bedoeld om burgers 

bedrijven en andere organisaties een mogelijkheid te bieden om samen met de lokale, regionale en 

nationale overheid strategieën te ontwikkelen voor lokale uitwerking van de energietransitie. Een ander 

voorbeeld is Green deal 211 waarin dezelfde partijen aangevuld met brancheorganisaties afspraken 

hebben gemaakt over het betrekken van partijen bij duurzame energieprojecten met als doel tijdig 

informatie, kennis en standpunten te delen en zo een goede belangenafweging te maken en draagvlak 

te creëren voor die projecten. Opvallend bij deze Green Deals is dat het afspraken betreft tussen 

bestuurlijke partijen over het tijdig betrekken van partijen uit de samenleving, niet over het actief 

meedoen van die partijen in de praktische uitwerking van strategieën en in de projecten.

De samenleving ziet de overheid in vele gedaanten en met veel soorten maatregelen (visievorming, 

wetten, regels, ondersteunen van initiatieven) betrokken bij de energietransitie. Wat daarentegen 

minder bekend is, is de rol van het eigen “bedrijf” van de overheid. 

Perspectief van de bedrijfsvoering

De transitie naar een nieuwe, duurzame energievoorziening gaat gepaard met de introductie van 

Potentieel op Rijksvastgoed en Rijksgronden

Het afgelopen decennium is de Rijksoverheid zelf op zoek gegaan naar mogelijkheden voor 

opwekking van hernieuwbare energie op het eigen vastgoed en de Rijksgronden. De Rijksoverheid 

beschikt in het hele land over terreinen, infrastructuur en andere objecten waar opwekking 

van hernieuwbare energie mogelijk is: 4.130 km2 gronden, 11.650 km2 grote wateren en 10 

km2 daken (Bakx, Hocks, Voorde & Visser, 2019). 

De Rijksoverheid heeft drie mogelijkheden voor opwekken van hernieuwbare energie.

1. Met grondstoffen afkomstig van assets van overheden:

Biomassa van gemaaid gras of houtafval, maar ook restproducten zoals niet door overheden 

zelf gebruikte en dus overtollige warmte, worden verkocht aan derden die daarmee duur-

zaam energie produceren. Het gaat dan om contracten voor verkoop van (rest)materiaal 

of (rest)product.

2. Geproduceerd op assets van overheden:

Het laten realiseren van systemen (bij voorbeeld windturbines, zonnepanelen, opslag) 

op assets (vastgoed, gronden) van overheden door derden, die daarvoor een concessie of 

vergunning verkrijgen: gelegenheid tot bouw en exploitatie met afdracht van een vooraf 

overeengekomen vergoeding aan die overheden. 

3. Geïntegreerd in klimaat- en energiesystemen die gebonden zijn aan assets van overheden:

Het gaat hier vooral om een duurzame energievoorziening voor het vastgoed en andere 

objecten van overheden. Het betreft dan een contract voor productie en levering van 

hernieuwbare energie of energiediensten (werkomgeving, faciliteiten). 

De eerste twee mogelijkheden hebben niet direct invloed op de bedrijfsvoering van overheden. Ze

leveren inkomsten op van activiteiten die door derden worden uitgevoerd en waaraan overheden

en biomassa van eigen grond zijn een symptoom van dit verschijnsel. Ondertussen gaat het ook om 

componenten in de energievoorziening die maar in een beperktere beschikbaarheid voorzien dan de 

samenleving gewend is van de conventionele energievoorziening. Zo levert de zon niet altijd energie 

als dat nodig is. Alleen een goede en slimme systeembenadering (op elkaar aansluitende systemen, 

opslag, back-up) kan dit compenseren. Laat bij het Rijk nou net de praktische uitwerking ervan in 

handen te zijn gelegd van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en agentschappen! Dat is acceptabel 

zolang wordt ingezien en ernaar gehandeld dat deze organisaties ten dienste staan van het primaire 

proces van het Rijk. Zo mag een transitie in de energievoorziening op en voor de eigen assets niet 

leiden tot onzekere beschikbaarheid en hogere kosten van de energievoorziening, want dat gaat ten 

koste van de efficiëntie van de bedrijfsvoering.

Hoe partijen in hun bedrijfsvoering omgaan met rentabiliteit en transitie in duurzame ontwikkeling 

is dus zeer relevant voor hoe zij inspelen op energietransitie. Dat geldt ook voor de bedrijfsvoering 

van overheden. De energietransitie geeft spanning in een situatie waarin betrokken ambtenaren 

vooralsnog redeneren volgens het klassieke patroon. De transitie moet en zal plaatsvinden, ook in 

de eigen bedrijfsvoering; het is immers de wil van de politiek. Maar het gevaar dreigt dat dit ten 

koste gaat van zekerheden en van de rentabiliteit waar overheden ook op worden afgerekend. Op 

die spanning ga ik hieronder nader in.

technische maatregelen die decentraal en lokaal kunnen worden ingericht. De fysieke en systeem-

technische afstand tussen de bedrijfsvoering van de eigen assets (vastgoed en gronden) en de 

energievoorziening neemt daardoor af: zonnepanelen op daken en concessies voor windenergie op 
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Een innovatieve overheid?

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceerde in 2008 het rapport Innovatie 

vernieuwd - opening in viervoud (2008: 11, 12). Hierin staan kernachtige passages over de gewenste 

rol van overheden bij innovaties.

“Het rapport is een pleidooi voor meer openheid, daar waar sluiting ten opzichte van on-

zekerheid [sic] in innovatie (1), uitdagers (2), nieuwe contexten (3) en samenwerking met 

andersdenkenden (4) overheerst. In tegenstelling tot beleid dat zich richt op de inzet van 

schaarse publieke middelen voor (door de overheid uitgekozen) bedrijfstakken, is dit rapport 

vooral een pleidooi om te kiezen voor openheid.”

“Hier kan de overheid een indirecte rol spelen door deze openheid te faciliteren. Een directe 

rol is weggelegd voor de overheid als het gaat om innovaties binnen de overheidsorganisatie 

en innovatie in publieke sectoren. In het eerste geval zijn er nog veel mogelijkheden tot 

verbetering door gebruik te maken van nieuwe organisatievormen. In het tweede geval staat de 

part nog deel aan hebben. De derde mogelijkheid grijpt daarentegen rechtstreeks in op de 

bedrijfsvoering van het bij het betreffende vastgoed. Hoewel de levering van energie(diensten) 

door derden plaatsvindt, hebben overheden in deze constructie direct invloed op de uitwerking 

van de duurzame energievoorziening, vooral ook omdat ze zelf afnemer zijn van de energie(dien-

sten). Hier kunnen overheden met hun bedrijfsvoering direct invloed uitoefenen op duurzame 

ontwikkeling met hernieuwbare energie, als klant en door met een goede uitvraag deskundige 

marktpartijen te bewegen dit te realiseren. 

De realisatie van opwekking op Rijksvastgoed en Rijksgronden is afhankelijk van lokale 

omstandigheden en normen, vooral in gebieden waar met de belangen van en draagvlak bij 

burgers, bedrijven en andere organisaties rekening moet worden gehouden. Bakx et al. (2019: 

figuur S-II) geven aan dat de potentie voor windenergie maximaal 328 PJ/jaar is, gelijkelijk 

verdeeld over gronden en grote wateren. Voor zonne-energie omgezet in elektriciteit is het 

potentieel 218 PJ/jaar, bij benutting van 10% van gronden met agrarisch gebruik en van 10% van 

de grote wateren. Zonne-energie omgezet in warmte geeft een potentieel van 77 PJ/jaar. Samen 

is dit 623 PJ/jaar, in grootte ongeveer een vierde van het totale energieverbruik in Nederland  

(2400 PJ/J). Ook al zou het potentieel slechts ten dele (kunnen) worden benut, dan spreken we 

nog van een significant aandeel dat voorzieningen voor hernieuwbare energie op Rijksvastgoed 

en Rijksgronden zouden kunnen bijdragen aan de energietransitie in Nederland.

Van oudsher is de Rijksoverheid zelf geen producent van energie en heeft zij daarvoor ook 

geen taak. De nieuwe technologische mogelijkheden voor decentrale en lokale productie, 

beheer en distributie van hernieuwbare energie confronteren overheden met de vraag hoe 

hiermee om te gaan op de eigen assets. Deze vraag heeft het College van Rijksadviseurs ertoe 

gebracht het Advies duurzame energie op Rijksgronden (Alkemade et al., 2018a) en Panorama 

Nederland - rijker, hechter, schoner (Alkemade et al., 2018b) uit te brengen. Zij benadrukken 

hierin het grote belang van Rijksgronden, vastgoed en andere objecten voor de praktische 

uitwerking van de energietransitie in Nederland. Zij adviseren een Nationale Structuurvisie 

Energie op te stellen, als onderdeel van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) en van het INEK 

(Integraal Nationaal Energie-en Klimaatplan). Zij willen dat ook de strategische rol van het 

Rijksvastgoed en de Rijksgronden in deze visie een plek krijgt.

overheid voor grote opgaven die niet (primair) door de markt geleid worden. Het betreft hier 

investeringen in innovaties in sectoren zoals zorg, milieu, onderwijs, infrastructuur, veiligheid 

en water. De overheid moet hier de leiding nemen in innovatie.”

“Tevens moet de overheid zich inzetten voor openheid voor uitdagers en samenwerking buiten 

voor de hand liggende sectoren, regio’s en de landsgrens.”

Het citaat laat allereerst de spanning tussen transitie en rentabiliteit zien. Maar het citaat breekt ook 

een lans voor een actieve rol van overheden hierin. De wijze waarop overheden met hun bedrijfsvoering 

hierin kunnen voorzien door inspirator te zijn voor duurzame ontwikkeling in de energievoorziening, 

komt op diverse plaatsen in het proefschrift aan de orde. 

Hoe de Rijksoverheid aankijkt tegen de rol van haar eigen bedrijfsvoering in de energietransitie is 

onder meer te vinden in akkoorden, bestaande en in wording, die het resultaat zijn van breed polder-

overleg met partijen uit de samenleving. In het Energieakkoord voor duurzame groei (2013: 28, 49) 

staat een afspraak die is toegespitst op de rol van het vastgoed van overheden in de energietransitie: 

“Rijk en gemeenten jagen projecten voor verduurzamen van de energievoorziening in maat-

schappelijk vastgoed aan, bundelen die naar gebied- en/of functieniveau en gebouwtype. 

Zij ontwikkelen een repeteerbare (aanbestedings-)aanpak, die aangevuld kan worden met 

niet-maatschappelijk vastgoed en betrokkenheid van andere (private) partijen. Met deze 

gebiedsgeoriënteerde aanpak creëren Rijk en gemeenten ankerpunten voor de ontwikkeling 

van lokale, duurzame en kosteneffectieve energievoorzieningen. De VNG neemt hierin het 

initiatief en stimuleert daarbij een grootschalige introductie van deze aanpak in 2015.”

Deze afspraak betreft niet alleen de inzet van maatschappelijk vastgoed, maar ook de samenwerking 

tussen overheden om kosteneffectief duurzame energievoorzieningen te realiseren.

In het Ontwerp voor een Klimaatakkoord (2018: 158, 226, 227) zegt de Rijksoverheid toe te 

werken naar een “klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030” en als onderdeel daarvan in 2030 het gas 

uit minimaal 50% en elektriciteit uit 100% hernieuwbare bronnen te betrekken. De Rijksoverheid geeft 

bovendien aan om te onderzoeken om haar bedrijfsvoering aan te passen voor de benutting van haar 

eigen gronden en daken van haar eigen vastgoed voor productie van hernieuwbar energie. Verder wil 

ze andere overheden ondersteunen in soortgelijke verduurzamingsprojecten door praktijkvoorbeelden 

en andere ervaringen met die overheden te delen.

In inhoud en toonzetting laten het Energieakkoord en Klimaatakkoord-in-wording zien dat de 

inzet van het Rijk primair is gericht op de eigen bedrijfsvoering en de ontwikkeling van hernieuwbare 

energie op en voor de eigen assets. Het Energieakkoord bevat daarnaast nog een pleidooi voor een 

gebiedsgerichte aanpak, waarbij ook andere partijen zich zouden kunnen aansluiten. Het Rijk is 

daarmee op de goede weg, maar beantwoordt daarmee nog niet aan de oproep van de WRR in Innovatie 

Vernieuwd te streven naar openheid naar – zoals de WRR dat noemt - partijen “buiten de voor de 

hand liggende sectoren, regio’s en landsgrens” en daarvoor desnoods nieuwe organisatievormen uit 

te proberen en te introduceren.

De combinatie van de energietransitie en het behoud van het hoogwaardige karakter van de 

energievoorziening kan leiden tot tegenstrijdige belangen. Dat maakt de voorbereiding van beleid 

en de daaruit volgende besluitvorming voor wet- en regelgeving ingewikkeld. Om meer grip op de 

materie te verkrijgen zoeken beleidsmakers vaak steun in scenariostudies. 
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1.6 Bestuurskundige analyse van een multidimensionaal vraagstuk

De uitdaging van de energietransitie kent vele invalshoeken. Het gaat om fundamentele veranderingen 

in een voorziening, die alle burgers, bedrijven en andere organisaties in de samenleving aangaat. 

De samenleving verwacht ook dat het hoogwaardige karakter van de energievoorziening behouden 

blijft. Een metafoor voor de energietransitie is de trein, die al rijdende modificaties ondergaat. Die 

modificaties bestaan uit het toepassen van nieuwe technieken voor het ontsluiten van hernieuwbare 

energie. Die nieuwe technieken maken een andere opzet van de energievoorziening mogelijk, met 

een decentrale inrichting (in contrast met de conventionele centrale inrichting) met veel lokaal te 

installeren componenten voor productie, opslag, beheer en distributie. Voor de burgers, bedrijven 

en andere organisaties in de samenleving is de energietransitie verwarrend en maakt zij onzeker. Ze 

zien niet alleen modificaties van de energievoorziening op zich af komen, maar ook een verandering 

van consumptieparadigma naar exploitatieparadigma. Desalniettemin zijn burgers en partijen in de 

Nederlandse samenleving op individuele en kleinschalige basis aan de slag gegaan, een logisch gevolg 

van de ontwikkeling van de kennisdemocratie. Overheden hebben daarbij, zoals we hebben gezien, 

tenminste twee petten op: die van wet- en regelgever en die van de eigen bedrijfsvoering. In dat 

laatste perspectief zien overheden zich met dezelfde vragen geconfronteerd als de burgers, bedrijven 

en andere organisaties in de samenleving.

Het uitgangspunt van ‘hernieuwbare energie voor iedereen’ ligt ten grondslag aan de theorievorming 

en ontwikkeling van een analyseraamwerk ten behoeve van het casusonderzoek dat verderop in dit 

proefschrift is beschreven. Dit hoofdstuk heeft daarvoor het volgende aangereikt. In de paragrafen 

1.1 en 1.2 hebben we gezien dat de energietransitie niet een puur systeemtechnisch vraagstuk is, 

maar daarnaast ook een politiek-bestuurlijk, economisch en socaal vraagstuk op lokaal, nationaal 

en internationaal niveau. Het gemeenschappelijke in alle invalshoeken van het vraagstuk is, dat 

instituties en individuen met allerlei verschillende achtergronden betrokken zijn in de omgang met 

het vraagstuk. De systeemsprong zoals beschreven in paragraaf 1.3 daagt het stelsel van instituties 

en individuen uit om hierop te anticiperen in de eigen posities en het eigen optreden. De transitie 

van een consumptieparadigma naar een exploitatieparadigma (paragraaf 1.4) heeft gevolgen voor 

waardecreatie en hoe deze wordt beoordeeld en gestuurd. Energie verandert door de paradigmaver-

andering van een consumptieproduct dat voorziet in een eerste levensbehoefte, naar een kernbegrip 

voor publieke waardecreatie in meerdere dimensies: sociaaleconomisch en maatschappelijk. De 

door de energietransitie veranderende institutionele inrichting en vorm van waardecreatie dagen de 

betrokken partijen uit hun samenwerking in te richten op de nieuwe realiteit van het meervoudige 

perspectief van de energietransitie (paragraaf 1.5). 

De ambitie tot sociaaleconomische en maatschappelijke waardecreatie, de daarvoor benodigde 

institutionele heroriëntatie en de invulling van samenwerking van partijen om die institutionele 

heroriëntatie en waardecreatie in praktijk te brengen, maken de energietransitie tot een bestuurlijke 

opgave van de eerste orde, en daarmee ook tot een belangrijk bestuurskundig vraagstuk. De ambitie 

van deze studie is om een bestuurskundig analysekader te creëren dat ons in staat stelt om bestuurlijke 

praktijken op het gebied van hernieuwbare energie te beschrijven, interpreteren en beoordelen. 

Opzet van de bestuurskundige analyse

Het uitgangspunt van ‘hernieuwbare energie voor iedereen’ komt in de bestuurlijke praktijk tot uiting 

in een spanning tussen de ambities volgend uit de energietransitie en de delicate en soms taaie mul-

ti-actor samenwerking die nodig is om die ambities daadwerkelijk te realiseren. Dat is het onderwerp 

in het volgende hoofdstuk 2. Hier ga ik nader in op deze spanning en op het ontwerp van het onderzoek 

hieraan in dit proefschrift, aan de hand van de bevindingen hierboven over de systeemsprong, de 

paradigmaverandering en het meervoudige perspectief in de aanpak van de energietransitie. 

De behandeling van de theoretische basis start met hoofdstuk 3 over de uitgangspunten voor 

onderzoek die volgen uit het idee van de inzet van partijen voor hernieuwbare energie voor iedereen. 

Met die inzet behandelen partijen hernieuwbare energie als een gemeenschappelijk goed, een ‘com-

mon-pool resource’, een begrip dat is ontleend aan de typologie van goederen van Nobelprijswinnaar 

Elinor Ostrom (1994). Vervolgens beargumenteer ik de keuze voor een systematische aanpak van de 

analyse aan zogeheten ‘collectieve actievraagstukken’ met logische en onderling samenhangende 

stappen. Daarbij heb ik mij vooral laten inspireren door het baanbrekende werk van Elinor Ostrom 

(1990) aan de analyse van collectieve actievraagstukken met behulp van een conceptueel raamwerk. 

Met een conceptueel raamwerk kunnen variabelen worden geïdentificeerd en hun onderlinge relaties 

vastgesteld met de bedoeling om een paradigma of theorie te toetsen of te ontdekken. Het helpt 

bij de reconstructie van hoe en met welk resultaat partijen zich hebben ingezet voor hernieuwbare 

energie voor iedereen. Het conceptueel raamwerk geeft evenwel geen aanwijzingen of criteria om 

de resultaten van dat proces te kunnen beoordelen.

Daarom vervolgt het proefschrift in hoofdstuk 4 met de definitie van waardecreatie in het do-

mein van de energietransitie. Die waardecreatie overstijgt het streven naar toegevoegde waarde in 

economische termen of andere specifieke vormen van waardecreatie. Hier sluit ik aan op het begrip 

‘publieke waarde’ met het doel waardecreatie van verschillende disciplines met elkaar te combi-

neren en onderlinge verbanden te identificeren. Het hoofdstuk eindigt met een aan het werk van 

Mark Moore (2013) ontleende publieke waarde scorekaart met daarin de relatie tussen de inzet voor 

hernieuwbare energie voor iedereen (bekend van het conceptueel raamwerk van hoofdstuk 3) en de 

beoogde, haalbare en uiteindelijk bereikte publieke waarde als resultaat van die inzet. De publieke 

waarde scorekaart is nader uitgewerkt door deze aan te vullen met een tweedimensionaal publieke 

waarderaster om het verloop van de publieke waarde grafisch zichtbaar te maken.

Hoofdstuk 5 gaat over de wijze waarop partijen met elkaar samenwerken in de bovengenoemde 

collectieve actievraagstukken en daarin resultaten boeken die bijdragen aan de publieke waarde van 

de oplossing. Onderzoek naar collaborative governance (bijvoorbeeld door Ansell & Gash, 2008) heeft 

laten zien welke factoren van invloed zijn op de samenwerking tussen partijen. De analyse geeft aan 

hoe partijen in arrangementen met elkaar samenwerken en de invloed van de factoren daarbij vindt 

plaats aan de hand van een contingentiemodel van samenwerking in arrangementen7.

De uitgangspunten van de inzet voor hernieuwbare energie voor iedereen (hoofdstuk 3), de 

concretisering van die inzet in publieke waardecreatie van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie (hoofdstuk 4) en de wijze waarop partijen in publieke waardecreatie met elkaar samenwerken 

(hoofdstuk 5) zijn de theoretische onderbouwing van het analyseraamwerk dat is toegepast in het 

casusonderzoek. Over het analyseraamwerk gaat hoofdstuk 6, dat de afsluiting van het theoretisch 

deel van de studie vormt. Het casusonderzoek zelf komt aan de orde in hoofdstukken 7, 8 en 9. De 

hoofdstukken 10 en 11 bevatten de analyse van de resultaten ervan, antwoorden op de onderzoeks-

vragen en implicaties en aanbevelingen.

7 Contingentiemodel: voor structureren van verbanden tussen het samenwerkingsproces met zijn uitkomsten en factoren die 
het samenwerkingsproces beïnvloeden. Zie verder paragraaf 5.2.
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2.1 Aanleiding voor deze studie

Begin jaren ‘10 raakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in toenemende 

mate betrokken bij initiatieven voor hernieuwbare energie voor de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. 

Eén van die initiatieven was een project voor het verduurzamen van de energievoorziening voor vastgoed 

van de gemeentelijke en Rijksoverheid in de binnenstad van Den Haag. ‘EnergieRijk Den Haag’ was het 

joyeuze label voor een samenwerkingsproject van de Gemeente Den Haag en de Rijksoverheid, het 

toenmalige DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk en de toenmalige Rijksgebouwendienst. Het initiatief 

was uitdagend, omdat het een nieuwe soort samenwerking van overheden betreft voor een specifiek 

onderwerp als de energievoorziening en vanwege de hoge ambities voor duurzaamheid en spin-off 

naar andere partijen in de binnenstad. 

De prioriteit die de overheden indertijd gaven aan het beslechten van de toen heersende financi-

eel-economische crisis maakte het voor de gemeente en het Rijk niet vanzelfsprekend om een dergelijk 

initiatief met zoveel vernieuwende elementen en navenante risico’s te omarmen. Tegelijkertijd hadden 

ze er wel veel sympathie voor. De inzet om de energievoorziening robuust en duurzaam te maken, paste 

in het palet van maatregelen om de crisis te bestrijden. De spanning tussen ambitie voor vernieuwing 

en praktische beperkingen is in het initiatief EnergieRijk volop zichtbaar geweest. Wat dat betreft 

heeft EnergieRijk laten zien hoe moeilijk de uitdaging van de energietransitie is in de praktijk. Daarbij 

vielen twee zaken op. Allereerst blijkt het in een initiatief zoals EnergieRijk lastig om afstemming en 

samenwerking tot stand te brengen tussen bestuurders en materiedeskundigen (met expertise over 

het energiesysteem), daar waar dat in andere dossiers (bijvoorbeeld de vervoersinfrastructuur en 

het sociale stelsel) aanmerkelijk beter verliep. Daarnaast bleken in deze casus ogenschijnlijk kleine 

stappen en beslissingen grote gevolgen te hebben voor de vooruitzichten van EnergieRijk, zonder dat 

de partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn zich dat realiseerden.

EnergieRijk is daarmee een kenmerkend voorbeeld van de paradoxale governance van integrale 

energievernieuwing. Iedereen zou er belang bij kunnen hebben en zou als producent of consument deel 

kunnen nemen aan het realiseren van een nieuwe voorziening met hernieuwbare energie. Desondanks 

komen zulke vernieuwingen in Nederland maar betrekkelijk moeizaam van de grond. Dit proefschrift 

is geboren uit mijn verwondering over deze ongemakkelijke realiteit. Dit hoofdstuk zet de doelstelling 

van het onderzoek, de onderzoeksvraag en het ontwerp van de studie nader uiteen. EnergieRijk keert 

verderop in dit proefschrift weer terug, maar nu als een van de casus in het onderzoek. 

2.2 Van ambitie naar praktijk

In het vorige hoofdstuk is de energietransitie vanuit verschillende invalshoeken behandeld. De eerste 

invalshoek is die van de maatschappelijk en politiek gevoelde urgentie. Die invalshoek leidt op zichzelf 

“The goal (of research, FvB) needs not be to connect everything to everything, but to suggest 

heuristically how the aspects we are concerned with relate to the more general problem 

at hand.” (Jones, 2003: 71)

Spanning tussen ambitie en  
praktijk in duurzame ontwikkeling

2
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al tot veel relevante vragen. Toch heb ik ervoor gekozen die invalshoek niet mee te nemen in dit 

onderzoek. De maatschappelijk en politiek gevoelde urgentie is er en zij komt op allerlei manieren 

tot uiting, van wereldwijde afspraken zoals het Akkoord van Parijs tot lokale discussies en afstemming 

tussen een gemeente en bewoners van een wijk. Voor dit onderzoek houd ik deze ontwikkelingen aan 

als een exogeen gegeven, dat medebepalend is voor de uitwerking van de energietransitie. De keuze 

om de maatschappelijk en politiek gevoelde urgentie als een gegeven mee te nemen betekent ook, 

dat ik niet heb onderzocht hoe deze urgentie is ontstaan en waarop zij is gebaseerd. 

De blik is in dit onderzoek gekeerd naar hoe de ambitie van overheden en andere partijen in de 

samenleving om samen de energietransitie vorm te geven in praktijk wordt gebracht. Aan die focus ligt 

de observatie ten grondslag dat het tot nog toe moeilijk is gebleken de energievoorziening integraal 

en duurzaam te vernieuwen. Wat is daar zo moeilijk aan? Dat licht ik toe aan de hand van de drie 

kenmerken van de uitdaging van de energietransitie die in het vorige hoofdstuk zijn behandeld: (1) 

systeemsprong, (2) paradigmaverandering en (3) meervoudig perspectief in de aanpak.

Systeemsprong: complicaties in techniek, systeemontwikkeling en financiën

Het is in de praktijk van de afgelopen jaren bijzonder moeilijk gebleken om de energievoorziening 

van met name bestaande objecten (vastgoed, infrastructuur) op een kosteneffectieve manier te 

verbeteren en te verduurzamen. Wat daarbij allereerst opvalt is de focus op energiebesparing. In 

bestaand vastgoed dat voldoet aan gebruikerswensen of dat nog niet toe is aan renovatie, is de focus 

vooral gericht op besparing op energie, bijvoorbeeld door programma’s voor gedragsbeïnvloeding, 

beter inregeling van energie verbruikende systemen (klimaatbeheersing) of vervanging van systemen 

door energie-efficiëntere versies (van gloeilamp naar led). Vernieuwing en verduurzaming van de 

energievoorziening vergt een grondige herziening van bestaande objecten. Daarom vinden deze vooral 

plaats bij grootschalige renovaties of bij nieuwbouw omdat het daar haalbaar is de objecten van de 

grond af op nieuwe en duurzame energievoorziening voor te bereiden. 

Een complicatie is dat het werken aan vernieuwing en verduurzaming op andere schaalniveaus 

(tussen individuele objecten en centraal opgetuigde voorzieningen) nog in de kinderschoenen staat. 

Het werken aan duurzame energie vindt veelal plaats op objectniveau (nieuwbouw, renovatie) of 

door investeringen in grootschalige duurzame productie en beheer van energie (windturbineparken, 

zonneweides, et cetera). Initiatieven op een schaalniveau zoals een woonwijk vinden daarom her 

en der nog op experimentele basis plaats. Een verschijnsel als windturbines bij agrarische bedrijven 

lijkt in tegenspraak met die waarneming, maar feitelijk maken ze deel uit van het systeem van de 

energieleverancier met wie de agrariër een contract voor afname heeft afgesloten. Windturbines zijn 

voor de ondernemer eerder financieel aantrekkelijk voor de eigen bedrijfsvoering dan dat ze leiden 

tot directe verduurzaming en kostenbeheersing van die bedrijfsvoering. 

De tweede soort waarnemingen gaat over de uitgangssituatie voor het in praktijk brengen van de 

energietransitie. Zo is de focus van beheerders van objecten gericht op kostenbeheersing. Zij kijken 

naar de energierekening van het object, en daaruit volgend naar aanpassing op objectniveau of naar 

inkoop van elders geproduceerde energie. Daarom is het begrijpelijk dat de focus bij verduurzaming 

vooral gericht is op kostenbeheersing door besparing op ingekochte energie. Wat verder ook niet helpt 

is dat de huidige methoden en bouwtechnieken introductie van nieuwe technologie in de weg kunnen 

staan. Dat voor verduurzaming van de energievoorziening forse ingrepen in bestaande objecten nodig 

zijn is ook terug te leiden naar momenteel in praktijk toegepaste methoden en bouwtechnieken, die 

dergelijke ingrepen in de weg staan. Die methoden en technieken zijn geborgd in regelgeving, die op 

zijn beurt wellicht niet is toegerust en mogelijkheden geeft om andere methoden en technieken met 

een lagere drempel voor vernieuwing en verduurzaming toepasbaar te maken. Een derde waarneming 

is dat de optimale schaal voor toepassing van duurzame systemen vooralsnog onduidelijk is. Nieuwe, 

decentrale en duurzame vormen van productie en beheer van energie passen mogelijk niet op de 

schaal van renovatie en nieuwbouw op objectniveau die gebruikelijk is bij projectontwikkelaars. 

Toch mogen deze waarnemingen niet zonder slag of stoot worden geaccepteerd. Zijn er nu daadwer-

kelijk obstakels die de vernieuwing en verduurzaming van de energievoorziening in de weg staan? En is 

de schaal van het object zélf een obstakel om nieuwe, duurzame en decentrale oplossingen technisch 

en financieel haalbaar te laten zijn? In de huidige situatie kan vernieuwen en verduurzamen van de 

energievoorziening alleen op “natuurlijke” gelegenheden kosteneffectief plaatsvinden (nieuwbouw, 

renovatie). Dat betekent ook dat we nog vele decennia moeten werken met bestaande objecten, 

die mogelijk niet goed zijn ingericht voor vernieuwing en verduurzaming van de energievoorziening.

Paradigmaverandering: van consumptie naar exploitatie

In het vorige hoofdstuk is de paradigmaverandering geduid als verandering van een ‘consumptiepa-

radigma’ (“wij kopen energie”) naar ‘exploitatieparadigma’ (“wij investeren zelf in opwekken van 

energie, die we vervolgens zelf verbruiken of verkopen”). Die paradigmaverandering moet zijn beslag 

krijgen op drie terreinen.

1. Energievoorziening en energiediensten - van een éénrichting georiënteerde leverancier- 

afnemer relatie tussen energiebedrijf en consument naar wederkerige specialist-participant  

relatie tussen energiebedrijf en consument: Hier is het energiebedrijf de specialist die kan beoor-

delen hoe effectief en efficiënt hernieuwbare energie kan worden toegeleverd. De consument is 

ook deelnemer in de energieketen op grond van adviezen van en relatie met een energiebedrijf.

2. Positie en optreden partijen in de samenleving - van energieconsument aan het eind van de 

energieketen naar deelnemer in de energieketen (productie, opslag, distributie): Burgers staan 

hiervoor open, maar ze willen de voordelen ervan inzien en deze benutten en willen dus wat 

terug voor hun betrokkenheid in de energieketen.

3. Positie en optreden van overheden- van ‘implementeren van overheidsbeleid’ naar ‘arrangeren 

in lijn met overheidsbeleid’, hier gefocust op duurzame ontwikkeling van de energievoorziening: 

Het paradigma ‘arrangeren in lijn met overheidsbeleid’ omvat overigens ook het ‘implementeren 

van overheidsbeleid’. Immers, wanneer arrangeren niet effectief is en wel democratisch besloten 

is dat overheidsbeleid moet worden uitgevoerd, dan is een actieve, sturend en implementerende 

rol van overheden (met de nodige inzet van publieke middelen) onvermijdelijk. Het gaat hier dus 

niet over substitutie van paradigma’s maar om een paradigmaverschuiving die het oorspronkelijke 

paradigma niet uitsluit.

Overheden spelen in al die ontwikkelingen een belangrijke rol, maar de invulling ervan vindt vooral 

plaats door private partijen. Die ontwikkelingen en de rol van private partijen daarbij kunnen leiden tot 

maatschappelijke weerstand (zoals protest tegen bouw windturbines). Het leidt bij iedereen (overheid 

en andere partijen in de samenleving) de aandacht af van de nodige discussie over fundamentele 

ontwikkelingen, zoals de paradigmaverandering en vraag en aanbod van hernieuwbare energie.

Bovendien zijn dezelfde genoemde ontwikkelingen een uitdaging voor de democratie. Het is de 

moeite waard te beschouwen of voor het adequaat anticiperen op ontwikkelingen zoals de energietran-
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sitie democratische besluitvorming wellicht ook anders eruit moet zien. We weten uit het voorgaande 

dat decentrale productie en beheer van hernieuwbare energie in opkomst is. Hoe moet een overheid 

hiermee omgaan wanneer de samenleving van haar verwacht te waken voor het hoogwaardige karakter 

van de energievoorziening, decentrale informatievoorziening en democratische besluitvorming, en 

individuele ontplooiingsmogelijkheden (bijvoorbeeld met energieopwekking met eigen middelen zoals 

zonnepanelen) voor iedereen in een beperkt beschikbare leefruimte?

Meervoudig perspectief in aanpak energietransitie

De systeemsprong en de paradigmaverandering zorgen ervoor dat het probleemeigenaarschap diffuser 

wordt. Partijen krijgen in de samenleving steeds meer mogelijkheden in meerdere schakels van de 

energievoorziening actief te zijn en zo in andere verhoudingen ten opzichte van elkaar te verkeren 

dan in de aloude constellatie van leverancier-consument. Dat brengt met zich mee dat partijen, 

en met name overheden, de energietransitie vanuit meerdere perspectieven aangaan. Daardoor 

wordt onduidelijk wie nog verantwoordelijk wil en kan zijn voor de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van de energievoorziening en voor het vernieuwen en verduurzamen ervan. Het gaat om consistent 

opereren en een lange adem, langdurige afspraken tussen partijen en onderzoek aan oplossingen die 

de nadelen van huidige systemen en maatregelen (zoals langdurige levenscycli) ondervangen. Het 

probleem speelt nu, want de oplossing ervan vergt een analyse van de oorzaken waarom vernieuwing 

en verduurzaming moeilijk is.

Voor de omgang van overheden met deze uitdaging moeten zij onderkennen dat de uitdaging 

complex is en vaak een internationale dimensie heeft. De organisatie en besturing van de omgang met 

die uitdaging is afhankelijk van de culturele karakteristieken van het land of gebied waar de uitdaging 

wordt aangegaan, de organisaties en instituties8 ter plaatse en de aansturing en gedrag van actoren 

in de praktijk. Overheden hebben daarbij te maken met de spanning tussen organisatie en besturing 

die bureaucratische weerstand kan oproepen tegen veranderingen, en organisatie en besturing op 

basis van een rolopvatting gericht op het aanjagen van duurzame ontwikkeling. 

Het gaat derhalve om overheden die zichzelf bewust moeten zijn van de vraag of hun omgang 

met deze spanning kan leiden tot een aangepaste of nieuwe aanpak in duurzame ontwikkeling. Bij 

de bespreking van de paradigmaverandering in het vorige hoofdstuk is gesteld dat een holistische 

veranderingsstrategie deze veranderingen in gang kunnen zetten en versterken. Dat zou een invulling 

kunnen zijn van de nieuwe aanpak van overheden in duurzame ontwikkeling. Zij kunnen afzonderlijke 

activiteiten versnellen, maar door deze activiteiten te combineren zouden ook andere en meer 

effectieve oplossingen in beeld kunnen komen, bij voorbeeld door andere technieken en maatrege-

len, schaalvoordelen en verder benutten van de potentie van een object ten behoeve van andere 

partijen in het omliggende gebied, zoals onderlinge uitwisseling van energie. Met zo’n aanpak nodigt 

een overheid partijen uit en faciliteert deze om creativiteit te tonen in het ontwikkelen van betere 

oplossingen dan die van de afzonderlijke activiteiten, zonder dat die overheid op voorhand weet wat 

die oplossingen zijn. In dat geval is sprake van een ‘inspirerende overheid’. Als een overheid met haar 

eigen bedrijfsvoering zo’n ontwikkeling kan bevorderen, kan de samenleving daarvan profiteren en 

kan de overheidsbedrijfsvoering daar vervolgens zelf ook de vruchten van plukken. In het onderzoek 

zal de vraag aan de orde komen of overheden met hun bedrijfsvoering voldoende gewicht in de schaal 

8  Het begrip ‘institutie’ komt nader aan de orde in paragraaf 3.3.

kunnen leggen om van beslissende betekenis te zijn. Indien dat het geval is, dan is met recht sprake 

van maatschappelijke relevantie van de bedrijfsvoering van overheden. 

2.3 Doelstelling, onderzoeksvraag en onderzoeksontwerp

Energie is cruciaal voor het goed functioneren van de samenleving en zou daarom voor iedereen beschik-

baar en betaalbaar moeten blijven. Dat is een normatief uitgangspunt, maar wel een uitgangspunt dat 

in een ontwikkelde samenleving zoals die in Nederland algemeen en politiek is geaccepteerd. Burgers 

in Nederland hebben volgens de wet een hoge mate van zekerheid dat ze toegang hebben tot energie. 

Ook is het eventueel onttrekken van die toegang aan zeer sterke wettelijk geborgde voorwaarden en 

regels gebonden (bron: zie bijvoorbeeld het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998). Deze 

wettelijk vastgelegde bescherming van de burger en zekerheid over toegang tot energie versterkt 

de eerder in dit hoofdstuk uitgesproken verwondering over waarom in projecten als EnergieRijk 

vernieuwing van de energievoorziening om deze duurzaam en tevens robuust te maken weliswaar 

brede ondersteuning geniet, maar toch moeizaam van de grond komt. De combinatie van wettelijk 

vastgelegde bescherming en zekerheden en de verwondering over de moeizame vernieuwing liggen ten 

grondslag aan de doelstelling van het onderzoek, de uitwerking ervan in aanpak en onderzoeksvraag 

en de uitvoering en resultaten van het onderzoek zelf. De bevindingen kunnen daarom relevant zijn 

voor de Nederlandse samenleving en andere ontwikkelde samenlevingen die vergelijkbaar zijn met 

die in Nederland.

De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te verwerven of en hoe partijen (publiek, privaat, 

burgers) in staat zijn iedereen in een gemeenschap deel te laten nemen in consumptie of productie 

van hernieuwbare energie. De daaruit voortvloeiende centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Wat is de publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie voor iedereen 

en hoe geven partijen (burgers, bedrijven en andere organisatie) hieraan invulling?

Ik hanteer een onderzoeksontwerp dat erop gericht is systematisch toe te werken naar de realisatie 

van het onderzoeksdoel en de beantwoording van de onderzoeksvraag (zie figuur 2.1). Het omvat drie 

elementen: (1) theoretisch vooronderzoek, (2) ontwikkeling analyseraamwerk en (3) casusonderzoek. 

Hieronder licht ik deze nader toe.
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Theoretisch vooronderzoek

Het theoretisch vooronderzoek is gericht op het ontwikkelen van drie vooral bestuurskundig ingerichte 

bouwstenen voor analyse van publieke waardecreatie in duurzame ontwikkeling met hernieuwbar 

energie. Die bouwstenen zijn gebaseerd op: (1) uitgangpunten van inzet van partijen voor hernieuwbare 

energie voor iedereen, (2) publieke waardecreatie met hernieuwbare energie, (3) arrangementen 

met effect op publieke waarde.

• De theoretische basis voor de eerste bouwsteen is de wijze waarop partijen zich inzetten voor 

‘hernieuwbare energie voor iedereen’. Hierbij is gebruik gemaakt van theorie over de omgang met 

gemeenschappelijke goederen (“the commons”) en over institutionele ontwikkeling. De inzet van 

partijen voor ‘hernieuwbare energie voor iedereen’ heeft een brede theoretische achtergrond. 

Het gaat om wat we verstaan onder ‘hernieuwbare energie voor iedereen’ en welke plaats dit 

inneemt in de duurzame ontwikkeling van de energievoorziening. Hernieuwbare energie voor 

iedereen stelt ook randvoorwaarden aan de inzet van partijen om iedereen op enigerlei wijze deel 

te laten nemen aan de omgang met hernieuwbare energie. Theoretisch inzicht in hoe partijen 

en instituties werken is nodig om te kunnen analyseren in welke mate de huidige institutionele 

Figuur 2.1 Onderzoeksontwerp

inrichting van publieke en private partijen op het beleidsdomein prikkels bevat om de realisatie 

van de ambitie ‘hernieuwbare energie voor iedereen’ naderbij te brengen.

• De tweede bouwsteen is gebaseerd op theorie over publieke waarde en de creatie ervan (“public 

value”), vooral over wat publieke waarde concreet inhoudt in het licht van het vraagstuk van 

de energietransitie. Concretisering van de ambitie van ‘hernieuwbare energie voor iedereen’ 

is nodig om de duurzame ontwikkeling daarvoor doelgericht en effectief te maken. Daarom ga 

ik in dit deel nader in op theoretische achtergronden van ‘publieke waarde’. Door te sturen op 

publieke waarde in duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie, uitgedrukt in concrete, 

meetbare en traceerbare variabelen is vast te stellen of en in welke mate partijen zich effectief 

inzetten voor ‘hernieuwbare energie voor iedereen’.

• In de derde bouwsteen ligt de focus op de wijze waarop partijen met elkaar samenwerken 

en wat het effect van de samenwerking is op publieke waardecreatie. Hier staat theorie van 

samenwerking centraal (“collaborative governance”). De combinatie van de drie bouwstenen is 

gebruikt voor de inrichting van het analyseraamwerk voor het casusonderzoek. Over het optreden 

van partijen in duurzame ontwikkeling voor ‘hernieuwbare energie voor iedereen’ sluit ik aan op 

samenwerkingstheorieën, om precies te zijn: het collaborative governance gedachtegoed. Die 

theorie is ingezet voor de analyse wat in het optreden van partijen, individueel en in samenwer-

king, een rol speelt in de effectiviteit om haalbare en uiteindelijk bereikte publieke waarde van 

maatregelen en oplossingen voor ‘hernieuwbare energie voor iedereen’ vast te stellen.

Ontwikkeling onderzoeksinstrument: analyseraamwerk

Op basis van de theoretische verkenning heb ik een analyseraamwerk opgesteld. In lijn met de doel-

stelling van het onderzoek hanteer ik daarbij als uitgangspunt een diagnostische onderzoeksoptiek: 

het analyseren en registreren van achtergronden en oorzaken van waargenomen gebeurtenissen, die 

hebben geleid tot bijstelling van de haalbare publieke waarde van maatregelen en oplossingen voor 

‘hernieuwbare energie voor iedereen’. Het analyseraamwerk is de synthese van de achtergronden 

van de ambitie, het sturen op publieke waarde in duurzame ontwikkeling en het registreren van het 

effect van het optreden van partijen op de publieke waarde.

Keuze onderzoekstrategie: vergelijkend casusonderzoek

Met het operationaliseren van de theoretische basis in het analyseraamwerk kan, ten slotte, het 

onderzoek zelf ter hand worden genomen. Aan de keuze van de onderzoekstrategie ligt een stap-

penplan ten grondslag (Verschuren & Doorewaard, 2007: 207, 208), dat is doorlopen aan de hand 

van de centrale onderzoeksvraag hierboven. In de centrale onderzoeksvraag gaat het over publieke 

waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie voor iedereen. Het gaat dus om een 

specifieke vorm van duurzame ontwikkeling, die om een onderzoekstrategie vraagt die aansluit op 

het karakter en het belang en hernieuwbare energie en met voldoende diepgang ingaat op het begrip 

‘publieke waarde’. Daarnaast rept de centrale onderzoeksvraag van hoe partijen invulling kunnen 

geven aan duurzame ontwikkeling. Dat vereist empirie in de onderzoekstrategie: aan de hand van 

waarnemingen uit de praktijk. Volgens deze redenering past in een onderzoekstrategie met diepgang 

ten aanzien van publieke waarde, met kwalitatieve elementen en met empirische waarnemingen de 

onderzoeksmethode ‘vergelijkend casusonderzoek’.
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De publieke waarde van duurzame ontwikkeling is in eerste instantie een grotendeels kwalitatief 

begrip. Rihoux (2013) laat zien dat in de laatste decennia veel aanpassingen en verfijningen in de 

methodiek van qualitative comparative analysis (QCA) in beschouwing zijn genomen om de methodiek 

en de interpretatie van onderzoeksresultaten te versterken. Zoals we in hoofdstuk 4 over publieke 

waardecreatie zullen zien is het begrip publieke waarde (ook) kwantitatief uit te drukken.

De onderzoeksvraag impliceert dat in het vergelijkend casusonderzoek per casus veel en sterk 

gedifferentieerde informatie moet worden verzameld voor analyse van het proces van duurzame 

ontwikkeling, van het optreden van een breed geschakeerde groep partijen daarin en van de specifiek 

voor de casus uitgewerkte publieke waarde. In lijn met de doelstelling van het onderzoek om inzicht 

te krijgen in de effectiviteit van partijen in publieke waarde creatie en welke factoren ten grondslag 

liggen aan hun optreden daarin, ligt het onderzoekstechnisch voor de hand in het onderzoek niet te 

streven naar een groot aantal casus, maar een beperkt aantal casus te selecteren en deze vervolgens 

intensief en met diepgang te analyseren. Rihoux (2013) laat zien hoe belangrijk en relevant het werk 

van Blatter en Haverland (2012) is geweest voor de methodologieontwikkeling van het vergelijkend 

casusonderzoek, met name met lage aantallen casus (small-N research). Zij omschrijven small-N 

vergelijkend casusonderzoek als een vorm van niet-experimenteel onderzoek, gekenmerkt door (1) 

een klein aantal casus, (2) een grote hoeveelheid empirische observaties per casus, (3) een grote 

verscheidenheid in empirische observaties in elke casus en (4) een intensieve reflectie op de relatie 

tussen concrete empirische observaties en abstracte theoretische concepten (Blatter en Haverland, 2012: 

19). Zij onderscheiden drie soorten small-N vergelijkende casusonderzoeken: met een co-variational 

approach (COV), met een congruence analysis approach (CON) en met een causal-process tracing 

approach (CPT). Casusonderzoek volgens COV wordt ingezet om de invloed van een specifieke factor 

op een uitkomst te analyseren (en is daarom ook X-centered approach genoemd). Casusonderzoek 

volgens CON staat ten dienste van theorieontwikkeling. Casusonderzoek volgens CPT, ten slotte, richt 

zich op een specifieke uitkomst of groep van uitkomsten en heet daarom ook Y-centered approach. 

Dit proefschrift gaat over publieke waardecreatie als uitkomst van duurzame ontwikkeling met her-

nieuwbare energie. Daarom is voor het vergelijkend casusonderzoek gekozen voor de causal-process 

tracing approach (CPT).

Blatter en Haverland (2012: 25) geven aan dat voor dit type casusonderzoek in principe één 

casus zou kunnen volstaan9. Voor het casusonderzoek van dit proefschrift is gekozen voor een drietal 

casus uit de praktijk waarin het analyseraamwerk als onderzoeksinstrument is toegepast. De casus 

hebben gemeen dat ze een specifieke invulling laten zien van de inzet van betrokken partijen voor 

‘hernieuwbare energie voor iedereen’. Ze verschillen evenwel in fysieke en materiële kenmerken, in 

kenmerken van de gemeenschap waar de casus zich afspeelt en in het proces van duurzame ontwikke-

ling. De verschillende invalshoeken van de drie casus hinderen niet het onderzoek aan achtergronden 

en oorzaken van gebeurtenissen, omdat de opzet van het analyseraamwerk het mogelijk maakt de 

drie casus naast elkaar te analyseren. Dat is in lijn met de opzet van CPT die vooral gericht is op het 

doorgronden van gepostuleerde proceslogica en causale verbanden en niet op het generaliseren van 

de bevindingen naar een grotere populatie van duurzame energieprojecten van de overheid. 

De opzet van het casusonderzoek is nader uitgewerkt in paragraaf 6.3. Deze paragraaf bevat ook 

een introductie van de onderzochte casus. 

9 “Causal-process tracing is a within-case analytical technique; therefore, we need not select more than one case, although we 
do have the option to do so.”

De deelvragen die zijn afgeleid van de centrale onderzoeksvraag en waarlangs het vervolg van dit 

onderzoek is opgebouwd, luiden als volgt.

1. Theoretisch vooronderzoek en ontwikkeling onderzoeksinstrument: 

Hoe kunnen we onderzoeken of en op welke wijze partijen (publiek, privaat, burgers) slagen 

in hun streven iedereen in een gemeenschap deel te laten nemen aan consumptie of productie 

van hernieuwbare energie?

a. Wat zijn de kenmerken van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie, bestemd 

voor iedereen in een gemeenschap? (hoofdstuk 3);

b. Hoe kunnen partijen invulling geven aan ontwikkeling van oplossingen met hernieuwbare 

energie en welke criteria kunnen zij toepassen in de beoordeling van de prestatie van deze 

oplossingen? (hoofdstuk 4);

c. Hoe en met welke drijfveren sturen partijen op het resultaat van duurzame ontwikkeling 

met hernieuwbare energie en hoe komt dat in hun optreden tot uiting? (hoofdstuk 5);

d. Hoe kunnen we ervaringen uit de praktijk identificeren, duiden en beoordelen? (hoofdstuk 6).

2. Vergelijkend casusonderzoek:

Wat leren we van casus uit de praktijk over de effectiviteit van de inzet van partijen om iedereen 

deel te laten nemen in consumptie of productie van hernieuwbare energie?

a. Hoe verloopt het proces van toewerken naar werkbare oplossingen in drie casus waarin 

partijen streven naar hernieuwbare energie voor iedereen? (hoofdstuk 7-9);

b. In welke mate en waarom wijken de nagestreefde of bereikte resultaten af van de oorspron-

kelijke ambities tot waardecreatie, en wat leren we daarvan? (hoofdstuk 10);

c. Wat kunnen bestuurlijke en ontwikkelende partijen doen om hun effectiviteit te vergroten 

voor het bereiken van het doel van hernieuwbare energie voor iedereen? En op welke 

manier zouden ze daarbij gebruik kunnen maken van het in deze studie ontwikkelde 

analyseraamwerk als hulpmiddel voor het sturen op publieke waarde van een initiatief of 

project? (hoofdstuk 11).

Met het onderzoeksontwerp, de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen die daaruit zijn afgeleid, 

is het onderzoek ter hand genomen. De beschrijving daarvan begint in het volgende hoofdstuk over 

de ontwikkeling van een conceptueel raamwerk voor het in beeld brengen van de inzet van partijen 

voor hernieuwbare energie voor iedereen.
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Elon Musk: “Het is erg lastig om (met hernieuwbare energie, FvB) te concurreren met fossiele 

brandstoffen. Producenten daarvan betalen niet de echte kosten van de extra CO2 in de 

atmosfeer en oceaan die die brandstof tot gevolg heeft. Dus dat vertraagt de transitie. De 

werkelijke kosten hebben geen gevolgen voor degenen die de kosten veroorzaken.”

Vraag: “Wat is uw oplossing?”

Musk: “Dat is een groot probleem. Elke econoom zou zeggen dat de oplossing is om de 

CO2-uitstoot passend te belasten. Bij de consumptie van een publiek goed, moet je belasting 

heffen om de kosten te spreiden, anders krijg je een tragedy of the commons10.” Maar tot 

nu toe is het onmogelijk gebleken om een manier te bedenken om CO2-uitstoot wereldwijd 

te belasten. ”Dus dan is het politiek makkelijker om in plaats daarvan duurzame energie en 

elektrische auto’s te subsidiëren.” (Noort, 9 mei 2015)

In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien dat een goede energievoorziening van groot 

maatschappelijk belang is. De samenleving stelt daarom eisen over de beschikbaarheid ervan. Er 

moet genoeg energie zijn om aan de vraag te voldoen, waar en bij wie in de samenleving deze zich 

ook manifesteert. Wat de samenleving gewend is en verlangt van conventionele energie, zal tijdens 

en na de energietransitie ook van toepassing zijn op hernieuwbare energie.

Dit hoofdstuk gaat in op de kenmerken van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie, 

bestemd voor iedereen in een gemeenschap. Het is de eerste bouwsteen voor het onderzoek instru-

mentarium in dit proefschrift. Dat is nodig voor de theoretische beschouwing van het maatschappelijk 

belang van een goede voorziening met hernieuwbare energie. Ook komt aan de orde dat de omgang 

met duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie een complex proces is, zowel uit het oogpunt 

van de ‘bestuurders’ die de transitie in goede banen moeten leiden zodat deze past bij wat de 

samenleving verwacht over adequate beschikbaarheid van energie als eerste levensbehoefte, als uit 

het oogpunt van de ‘ontwikkelaars’ die te maken hebben met een veelheid aan technologieën die 

nog sterk in ontwikkeling zijn.

3.1 Maatschappelijk belang van hernieuwbare energie

De energietransitie komt tot uiting in fundamentele veranderingen in het systeem voor de winning en 

het gebruik van hernieuwbare energie. Zij is een belangrijke pion in ‘duurzame ontwikkeling’, een 

wereldwijd en breed toegepast begrip in het streven naar een andere inrichting van de samenleving 

en haar economisch systeem, met als doel de leefomgeving zoveel mogelijk te ontzien, voor nu maar 

ook voor in de toekomst. Voor het goede begrip van wat hernieuwbare energie kan betekenen voor de 

energietransitie en hoe de samenleving daarmee om zou kunnen gaan, ga ik in dit hoofdstuk eerst in 

op het begrip ‘duurzame ontwikkeling’. De definitie ervan en de gedachtevorming over dit begrip in de 

loop van de jaren bepalen de kaders voor het beoordelen van de omgang met hernieuwbare energie.

Dit proefschrift gaat evenwel niet alleen over duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie 

10 Tragedy of the commons: een klassiek probleem in de speltheorie dat beschrijft hoe gebrek aan afspraken over de omgang 
met gemeenschappelijke goederen vaak leidt tot overexploitatie. Zie ook paragraaf 3.2.
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op zichzelf. Het gaat ook over het maatschappelijk belang ervan. Hoewel dat contrair is aan het 

gevoel bij het begrip ‘duurzame energie’, is om analytische redenen de vraag gerechtvaardigd of 

dat maatschappelijk belang van duurzame energie er wel is. En als dat er is, waaruit bestaat dat 

maatschappelijk belang? En hoe kan het maatschappelijk belang van duurzame ontwikkeling worden 

gediend?

Om te beginnen zijn er partijen die vinden dat iets van maatschappelijk belang is of een maatschap-

pelijk belang onderkennen en daar in hun handelen rekening mee houden. Hun inzet is gemotiveerd 

vanuit het maatschappelijk belang dat ze willen dienen. Maar dat maatschappelijk belang is pas echt 

gediend als de samenleving bevestigt dat de inzet van die partijen bijdraagt aan wat de samenleving 

ziet als van maatschappelijk belang. Anders gezegd, de resultaten moeten van waarde zijn voor de 

samenleving: publieke waarde. 

Dit hoofdstuk vervolgt met het invullen van het begrip ‘maatschappelijk belang’. Dat vindt plaats 

aan de hand van een theoretische uitweiding over de inzet van partijen voor hernieuwbare energie 

voor iedereen.

Wat is duurzame ontwikkeling?

De Commissie-Brundtland heeft in 1987 met het rapport Our Common Future het begrip ‘duurzame 

ontwikkeling’ (sustainable development) op de kaart gezet (CBS, 2016). ‘Duurzaamheid’ is van oorsprong 

een begrip uit de ecologie. Het gaat daar om het duurzaam gebruiken van natuurlijke hulpbronnen, 

zoals een visgrond of een bos. Dat houdt in, dat niet meer wordt onttrokken aan de hulpbron dan 

de natuurlijke aanwas van die bron. Brundtland bracht het begrip in een breder perspectief. Het 

gaat niet alleen om verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen op dit moment, maar ook 

om rechtvaardigheid in het gebruik van de natuurlijke hulpbron, binnen een samenleving en tussen 

huidige en toekomstige generaties. De invalshoek van rechtvaardigheid en het tijdsaspect komt goed 

tot uiting in de definitie van duurzame ontwikkeling, die in de Monitor Duurzaam Nederland 2014 als 

volgt is vertaald (CBS, 2016: 11):

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige 

generatie, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in 

de andere delen van de wereld, in gevaar wordt gebracht.”

Duurzame ontwikkeling heeft dus meer dimensies dan het voorkómen van uitputting van natuurlijke 

hulpbronnen. Continuering van de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen voor een leefge-

meenschap als geheel, ook in de toekomst, is een belangrijk kenmerk van duurzame ontwikkeling. 

Bovendien is het hier zinvol het begrip ‘natuurlijke hulpbron’ ook breed te interpreteren. 

Op 25 september 2015 stelden de Verenigde Naties zeventien doelstellingen voor duurzame ontwik-

keling vast, de zogeheten ‘sustainable development goals’ SDG’s (zie kader). Hoewel deze doelstellingen 

voor duurzame ontwikkeling een goed beeld geven van waar het bij duurzame ontwikkeling om gaat, 

staan ze alle min of meer op zichzelf en is er niet direct samenhang te ontwaren tussen deze doelstel-

lingen. Dat heeft tot kritiek geleid, onder meer in een rapport van ICSU en ISSC met een review van de 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Stevance, 2015). Parallel aan de kritiek in dat rapport heeft 

het CBS de leiding gehad over een internationale task force van statistici voor de uitwerking van een 

concrete oplossing hiervoor (CBS, 2016). Dat heeft geleid tot het zogeheten CES-raamwerk opgesteld 

door de Conference of European Statisticians, dat de samenhang in beeld brengt, onder meer in de vorm 

van de afruilrelatie tussen generaties ten aanzien van natuurlijk, menselijk en economisch kapitaal. 

Duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie

De reikwijdte van de zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties is 

zo breed, dat ze lang niet allemaal van toepassing zijn op energie. Vijf van de zeventien doelstellingen 

hebben een directe betekenis voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie:

De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties

(Sustainable Development Goals SDG)

1. No poverty: einde maken aan armoede overal, in alle vormen;

2. No hunger: einde maken aan honger, bereiken van voedselzekerheid en verbeterde voeding 

en het bevorderen van duurzame landbouw;

3. Good health and well-being: verzekeren van goede gezondheid en welzijn op elke leeftijd;

4. Quality education: verzekeren van gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en 

bevorderen van levenslang leren voor iedereen;

5. Gender equality: bereiken van seksegelijkheid en zelfontplooiing/empowerment voor alle 

vrouwen en meisjes;

6. Clean water and sanitation: verzekeren van toegang tot en duurzaam beheer van water 

en riolering voor iedereen;

7. Affordable and clean energy: verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, 

duurzame en moderne energie voor iedereen;

8. Decent work and economic growth: bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame 

economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en eerlijk werk voor iedereen;

9. Industry, innovation and infrastructure: opbouwen van robuuste infrastructuur, bevorderen 

van inclusieve en duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie;

10. Reduced inequalities: terugdringen van ongelijkheid binnen en tussen landen;

11. Sustainable cities and communities: steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, 

robuust en duurzaam maken;

12. Responsible consumption and production: verzeker duurzame consumptie- en productie-

patronen;

13. Climate action: ondernemen van urgente actie om klimaatverandering en de gevolgen 

ervan tegen te gaan;

14. Life below water: conserveren en duurzaam gebruik maken van de oceanen, zeeën en 

maritieme hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling;

15. Life on land: beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van 

ecosystemen, duurzaam beheren van bossen, tegengaan van woestijnvorming, tegengaan 

en terugdraaien van landdegradatie, en het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen;

16. Peace, justice and strong institutions: bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen 

met het oog op duurzame ontwikkeling, verzekeren van toegang tot justitie voor iedereen 

en creëren van doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op elk niveau;

17. Partnerships fort he goals: versterken van de implementatiemiddelen en vernieuwen van 

het mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Bron: (CBS, 2016).
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• Doelstelling 7 (affordable and clean energy) toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame 

en moderne energie voor iedereen: Hier gaat het om de mate waarin partijen toegang hebben 

tot energie, en met name de hernieuwbare variant ervan, om te voorzien in hun energievraag;

• Doelstelling 9 (industry, innovation and infrastructure) robuuste infrastructuur, inclusieve en 

duurzame industrialisatie en innovatie: Deze doelstelling heeft betrekking op het economische 

systeem, de plaats van ondernemingen en de infrastructuur hierin en hoe deze duurzaam kunnen 

worden gemaakt;

• Doelstelling 11 (sustainable cities and communities) inclusieve, veilige, robuuste en duurzame 

steden en menselijke nederzettingen: Deze doelstelling benadrukt het streven naar een sociale, 

veilige en schone leefomgeving in gebieden waar mensen wonen en verblijven;

• Doelstelling 12 (responsible consumption and production) duurzame consumptie- en productie-

patronen: Hier gaat het om gedragsverandering, gestimuleerd met het vooruitzicht de productie 

van afval te minimaliseren en met duurzaamheidsprikkels die overheden en private partijen 

kunnen meenemen in hun opdrachten, bijvoorbeeld voor aankoop van hernieuwbare energie. 

Dit bevordert het maatschappelijk verantwoord ondernemen;

• Doelstelling 13 (climate action) actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan: 

Deze doelstelling, ten slotte, daagt partijen uit daadkracht en veerkracht te tonen in het antici-

peren op de energietransitie. Regio’s, landen en continenten verbinden zich in het kader van deze 

doelstelling aan algemene en op de lange termijn gerichte doelstellingen voor broeikasgassen en 

aan het herinrichten van instituties in de samenleving die hierbij een rol kunnen spelen, zoals 

onderwijs- en onderzoekinstellingen.

Hoewel alle vijf doelstellingen betekenis hebben voor energie en de hernieuwbare vorm ervan, vertonen 

ze onderling grote verschillen. Zo benoemt doelstelling zeven expliciet het belang van toegang voor 

iedereen tot energie en de duurzame vorm ervan. Doelstelling dertien neemt duurzame ontwikkeling 

met hernieuwbare energie in combinatie met andere duurzame ontwikkelingen mee met het doel 

de klimaatverandering een halt toe te roepen. Geen van beide doelstellingen (zeven noch dertien) 

geeft richting aan de wijze waarop en met welke middelen duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie moet worden aangepakt. Een aanwijzing daarvoor is te vinden in de andere doelstellingen 

negen, elf en twaalf, over de inrichting van de economische infrastructuur, van plaatsen waar mensen 

verblijven en over hun gedrag.

Ondanks die onderlinge verschillen kunnen we in de vijf doelstellingen een oriëntatie in twee 

richtingen onderscheiden: het streven naar rechtvaardigheid in de toegang tot hernieuwbare energie 

(doelstelling 7), het stimuleren van het zoeken naar systeemtechnische oplossingen (doelstelling 12) 

of een combinatie ervan (doelstellingen 9 en 11). Doelstelling 13 overstijgt met haar oproep om de 

urgentie van het tegengaan van klimaatverandering te onderkennen de twee oriëntatierichtingen 

voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. Beide richtingen zijn relevant en zijn in 

samenhang het uitgangspunt voor de aanpak van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. 

Deze gedachte is de rode draad in de volgende paragrafen over de inzet voor het benutten van 

hernieuwbare energie en de publieke waarde van het resultaat van deze activiteit.

3.2 Collectieve actie voor hernieuwbare energie

Bij alle menselijke handelingen speelt energie een rol. Dat is een universeel gegeven en van toepassing 

op alle samenlevingen en ongeacht hun niveau van ontwikkeling. Energie is een eerste levensbehoefte. 

Met de energievoorziening kan en mag men daarom ook niet lichtzinnig omgaan. Verstoring in de 

beschikbaarheid van energie en in de kwaliteit van de voorziening hinderen het handelen van mensen 

en kan uiteindelijk leiden tot ontwrichting van de samenleving. Experimenteren en vernieuwen is 

goed, maar de energieschoorsteen moet in figuurlijke zin wel altijd blijven roken.

De rode draad in de ontwikkeling van de energievoorziening zoals geschetst in hoofdstuk 1 is, dat 

hernieuwbare energie weliswaar een beloftevolle toekomst krijgt toebedeeld, maar dat de implemen-

tatie ervan in de energievoorziening in eerste instantie gezien wordt als aanvulling op conventionele 

energie. Substitutie van bestaande conventionele energie vindt pas plaats als er zekerheid is dat de 

energievoorziening en de kwaliteit ervan in stand blijft.

Maar dat is niet wat ‘energietransitie’ in beginsel betekent. Transitie gaat over verandering van 

de bestaande energievoorziening en de overgang naar een nieuwe vorm ervan. De uitkomst van die 

transitie is uiteindelijk dat de energievoorziening een fundamenteel andere opzet heeft gekregen, 

met andere technieken en andere vormen van beheersing. 

Dat energie een eerste levensbehoefte is en zal blijven, is en blijft de referentie voor het 

beoordelen van activiteiten voor de energievoorziening. De consequentie van die referentie is dat, 

wanneer de energietransitie een eind op streek is, ook de hernieuwbare vorm van energie een eerste 

levensbehoefte zal blijken te zijn. Anders gezegd, als de samenleving tijdens en na de energietransitie 

garantie wil hebben op levering en kwaliteit van energie, dan geldt dat voor de hernieuwbare variant 

ervan en uiteindelijk niet (meer) voor de conventionele vormen van energie.

Energie als common-pool resource

In dit onderzoek ga ik uit van de veronderstelling dat hernieuwbare energie zal moeten voorzien in 

de behoefte aan energie. In de theoretische verkenning, de selectie en behandeling van de casus 

en de evaluatie en conclusies is deze veronderstelling leidend. Dat betekent dat de inzet voor her-

nieuwbare energie als aanvulling op en mogelijk op termijn als substituut van conventionele energie 

niet ambitieus genoeg is. Gelet op de uitdaging van de energietransitie moet een vervulling van de 

energiebehoefte met uitsluitend hernieuwbare energie de inzet zijn. De vraag is nu hoe die inzet in 

analytische zin uit te werken, of dat nu gaat over ex-post verklaring van bestaande initiatieven of 

over ex-ante voorspelling van nieuwe initiatieven. Daarom is gekeken naar aanknopingspunten in de 

literatuur over de kenmerken van primaire levensbehoeften en hoe deze onderscheidend zijn van 

andere behoeften. Die aanknopingspunten zijn gevonden in het werk van Elinor Ostrom.

De Nobelprijs die Ostrom ontving in 2009 is een erkenning voor de baanbrekende inzichten die 

zij heeft gegeven over hoe gemeenschappen om kunnen gaan met gemeenschappelijke bronnen, 

ofwel common-pool resources. Zij heeft ontdekt dat lokale gemeenschappen in staat zijn om op een 

duurzame manier (dat wil zeggen: op een manier die productiviteit koppelt aan minimale schade 

en het in stand houden van de potentie van de bron) om te gaan met gemeenschappelijke bronnen 

(Beunder, 2012), ook zonder inmenging of betrokkenheid van de staat of marktpartijen. Dat is een 

interessant gegeven, zeker gezien de in de tijd van publicatie nog gangbare opvattingen gebaseerd 

op de theorie van ecoloog Garrett Hardin (1968) in zijn Tragedy of the Commons. Zijn theorie gaat 

ervan uit dat individuen rationeel handelen in het eigenbelang, en dat zou onvermijdelijk leiden 

tot uitputting van gemeenschappelijke bronnen. Maatregelen daartegen kunnen volgens hem alleen 

top-down worden opgelegd, variërend van voorwaarden aan gebruik van de bron tot onderwijs over 

de negatieve effecten van ongebreideld gebruik van de bron. Hij heeft het over ‘wederzijdse dwang’ 
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waaraan partijen zich committeren (Hardin, 1968: 1247, 1248), maar hij bevestigt daarmee zijn 

stellingname dat individuen preventief en correctief tot de orde moeten worden geroepen. Hardin 

heeft geen vertrouwen in het eigen vermogen van individuen en gemeenschappen om zelf hiervoor 

de juiste maatregelen te treffen.

Ostrom is een stuk minder pessimistisch. Zij gaat in op de veronderstellingen die ten grondslag 

liggen aan deze en andere theorieën van omgang met common-pool resources, in haar woorden 

(Ostrom, 1999: 493): (1) gebruikers van een bron zetten normvrij in op maximeren van de opbrengst, 

(2) het is betrekkelijk eenvoudig regels te ontwikkelen voor het prikkelen van betrokken partijen en 

(3) organisatie vereist centrale aansturing. Zij vindt deze veronderstellingen te beperkt om als basis 

te gebruiken voor aanbevelingen voor publiek beleid. Zij ziet meer in de veronderstelling dat mensen 

wellicht niet in staat zijn een complex probleem geheel te overzien, maar dat zij pogen een complex 

probleem op te lossen door het gebruik van geregulariseerde procedures en daarbij vertrouwen op 

intrinsiek aangeleerde gedragsnormen, met name wat betreft wederkerigheid11. Het gaat dus vooral 

om mogelijke schaarste en de mate waarin een lokale leefgemeenschap met dat gegeven weet om 

te gaan en maatregelen treft om te voorkomen dat schaarste en – nog erger – uitputting optreedt.

Ostrom presenteert op basis van deze grondgedachte een indeling van goederen (Ostrom, Gardner 

& Walker, 1994; Ostrom, 2005a; Ostrom, 2010), die elk om eigen vormen van sturing en exploitatie 

vragen. Zij onderscheidt vier soorten goederen in een schema met twee assen (zie tabel 3.1). Com-

mon-pool resources zijn een van die soorten. De horizontale as in de tabel gaat over de mate waarin 

het gebruik van een goed ten koste gaat van de mogelijkheden voor een ander om ook van dat goed 

gebruik te maken (subtractability). Ostrom et al. (1994) geven als voorbeeld de vis die door de ene 

visser is gevangen en daardoor niet meer door een andere visser gevangen kan worden. De fysieke 

kenmerken van dit goed bepaalt dus het rivaliserende karakter ervan. De verticale as betreft de mate 

waarin exclusiviteit van een goed (maatschappelijk) acceptabel is. Anders gezegd: of uitsluiten van 

een partij van een goed (exclusion) tot hoge maatschappelijke “kosten” leidt, omdat bijvoorbeeld die 

partij een basisrecht heeft om van dat goed gebruik te kunnen maken. Dat is een vraagstuk dat niet 

zozeer systeemtechnisch van aard is, maar vooral een kwestie van (tijdelijk) bezit en afscherming, 

bijvoorbeeld met een hek of door middel van verpakking. De exclusiviteit van een goed is een resultante 

van zowel fysieke kenmerken van het goed als van de jurisdictie die op dat goed van toepassing is. 

11 “A better foundation for public policy is to assume that humans may not be able to analyze all situations fully but that they 
will make an effort to solve complex problems through the design of regularized procedures and will be able to draw on 
inherited capabilities to learn norms of behavior, particularly reciprocity.” (E. Ostrom, 1999): 507

Afname beschikbaarheid door gebruik (subtraction)
Hoog Laag

(Maatschappelijke) 

kosten van uitsluiten 

partijen (exclusion)

Hoog

Common-pool resources: 

o.m. waterbronnen, meren, 

irrigatiesystemen, visgronden, 

bossen

Public goods:

o.m. vrede, veiligheid, defensie, 

kennis, brandprotectie, weers-

verwachting

Laag

Private goods:

o.m. voedsel, kleding, auto’s

Toll goods:

o.m. theaterbezoek, kinderop-

vang, verenigingen

Tabel 3.1 Ostrom’s typologie van goederen (bron: Ostrom et al., 1994: 24).

Natuurlijke hulpbronnen (vis, planten, brandstof) en de infrastructuur om deze te ontsluiten (irrigatie-

systemen, wegen) behoren tot de common-pool resources (gemeenschappelijke bronnen). Uitsluiting 

van partijen in een gemeenschap om van die bronnen gebruik te maken wordt maatschappelijk niet 

aanvaardbaar geacht. Daarnaast zijn die gemeenschappelijke bronnen rivaliserend. Als een partij 

gebruik maakt van de common-pool resource (bijvoorbeeld door visvangst), dan blijft er minder vis 

over voor andere partijen. 

Tot de publieke goederen (public goods) behoren middelen ter bescherming tegen brand, maar ook 

vrede en veiligheid in een gemeenschap, en kennis. Het gebruik door een partij van deze goederen 

gaat niet ten koste van een andere partij, omdat het betreffende goed per definitie voor alle partijen 

in een gemeenschap beschikbaar is. Privé-goederen (private goods) en tolgoederen (toll goods) hebben 

de eigenschap dat uitsluiting van partijen tot dat goed maatschappelijk aanvaardbaar is. Wat betreft 

privé-goederen is dat op auto’s inderdaad van toepassing. Niet iedereen hoeft over een Maserati te 

beschikken, en lang niet iedereen zou dat ook willen. Bovendien gaat het gebruik van een auto door 

de een ten koste van de mogelijkheden voor de ander om met zijn auto van de openbare weg gebruik 

te maken. Middelen om partijen uit te sluiten, tijdelijk (stoplichten) en permanent (busbanen), zijn 

maatschappelijk geaccepteerde maatregelen voor knelpunten in de infrastructuur. Het benoemen van 

voedsel en kleding als privé-goed is moeilijker uit te leggen. Het is in zijn algemeenheid maatschappelijk 

ongewenst partijen uit te sluiten van voedsel en kleding. Als het gaat om soorten voedsel en kleding 

(luxe groenten zoals asperges, maatpakken), dan is de benoeming als privé-goed verdedigbaar, zolang 

aantrekkelijke en acceptabele alternatieven in voldoende mate beschikbaar zijn. Smaken verschillen, 

immers. Bij tolgoederen, ten slotte, gaat het om goederen waarvan partijen accepteren dat ze beperkt 

beschikbaar zijn en waarvan de samenleving accepteert dat niet iedereen een principieel recht heeft 

op toegang tot dat goed. Een uitverkochte theatervoorstelling leidt hoogstens tot teleurstelling, en 

er zijn alternatieven voor deze vorm van vermaak.

Ostrom (1999: 498) geeft een ruime definitie van het begrip common-pool resource: “The focus … is 

primarily on renewable natural resources as exemplars of common-pool resources, but the theoretical 

arguments are relevant to man-made common-pool resources.” Hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 

betreffen dus zaken als visgronden in een meer of in de oceaan, een bos, een irrigatiesysteem. Ostrom 

houdt de mogelijkheid open dat de theorie ook van toepassing is op kunstmatige, door mensenhand 

gecreëerde hulpbronnen. Hoe past energie, inclusief hernieuwbare energie, in dit perspectief?

Energie is een eerste levensbehoefte. Tijdens en na de energietransitie krijgt hernieuwbare energie 

dezelfde status als conventionele energie en neemt diens positie als middel voor het vervullen van 

de primaire levensbehoefte over. Het lijkt daarom logisch om energie en de hernieuwbare variant 

ervan als een common-pool resource aan te merken. Om dat te onderbouwen behandel ik eerst de 

kenmerken van een common-pool resource, en stel ik daarna vast of hernieuwbare energie aan die 

kenmerken voldoet en daarmee onderscheidend is van de overige drie goederengroepen. Als dat het 

geval is, is tevens de bruikbaarheid van Ostrom’s indeling van goederen voor de uitwerking van de 

kenmerken van (hernieuwbare) energie als primaire levensbehoefte aangetoond.

Common-pool resources nader verkend

Het rivaliserende karakter van common-pool resources en het uitgangspunt dat partijen niet uitgesloten 

mogen worden van het gebruik ervan vergen van de betrokken partijen discipline en afstemming. Ze 

moeten immers rekening houden met de gevolgen van het gebruik door de een voor de mogelijkheden 
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van gebruik door de ander. Daarbovenop komt het uitgangspunt dat iedereen in de gemeenschap, 

zonder uitzondering, aanspraak mag maken om gebruik te maken van de common-pool resource. Die 

vereiste discipline en afstemming vraagt om een gezamenlijk en onderling afgesproken palet van acties 

in de omgang met de common-pool resource. De bevestiging daarvan is te vinden in de literatuur, 

waarin veel is vastgelegd over gezamenlijk te ondernemen acties (collectieve actie) in situaties waar 

sprake is van een common-pool resource (Heikkila & Gerlak, 2005). 

Vertrouwen en reciprociteit zijn essentieel om tot effectieve collectieve actie te kunnen komen 

rond een common-pool resource. Partijen moeten op elkaar kunnen vertrouwen en er zeker van kunnen 

zijn dat zij, wat er ook gebeurt, niet achter het net vissen. In aanvulling op een vertrouwensbasis 

is ervaring met samenwerken een aansporing om collectieve actie institutioneel te organiseren, 

bijvoorbeeld in een gezamenlijke registratie en administratie. Deze instituties hebben op zichzelf de 

potentie bij te dragen aan verdere verdieping van het vertrouwen (Ostrom, 1990; Taylor & Singleton, 

1993). De effectiviteit van collectieve actie is ook sterk afhankelijk van de conditie van de common-pool 

resource. Fysieke beperkingen (wie kan daadwerkelijk bij de common-pool resource komen) en sociale 

beperkingen (wie heeft de vereiste financiële mogelijkheden en kennis) kunnen de drempel verhogen 

om daadwerkelijk gebruik te gaan maken van de common-pool resource. In de praktijk komt dit neer 

op verhoogde transactiekosten. Maar ook hier kunnen instituties een positieve bijdrage leveren door 

deze drempels te verlagen (Ostrom, 1990). Uiteindelijk zal de gemeenschap mogelijke collectieve 

acties en maatregelen voor gedragsregulering die daaruit voortvloeien beoordelen op de mate waarin 

men hiermee de uitdaging van de omgang met een common-pool resource met succes aan kan gaan. 

Ziet de gemeenschap toegevoegde waarde, dan zal zij daaraan meedoen. Als die toegevoegde waarde 

onvoldoende is, of onvoldoende zichtbaar is gemaakt, haakt zij af (Ostrom, 1990; Ostrom et al., 1994). 

Heikkila en Gerlak (2005) gaan expliciet in op complexe versies van common-pool resources. Zij 

laten aan de hand van een viertal Amerikaanse casus over het beheer van stroomgebieden zien dat 

die complexiteit zich uit in conflicterende belangen bij een gemeenschappelijke bron (zoals het 

meervoudig gebruik van water voor landbouw, recreatie en consumptie) en in het optreden van de 

verschillende partijen die die belangen vertegenwoordigen. En soms komen die partijen niet eens 

uit de gemeenschap zelf. Dat laat onverlet dat de afweging over collectieve actie bij common-pool 

resources ook onverminderd van toepassing is op de complexe versies ervan. De bevestiging daarvan 

zien we volgens Lubell et al. (2002) in collectieve actie voor waterbeheer in stroomgebieden. Zij 

constateren dat in de Verenigde Staten samenwerkingsverbanden gericht op het oplossen van specifieke 

urgente waterproblemen, hiermee adequater kunnen omgaan dan wanneer sprake is van conventionele 

top-down sturing vanuit overheidsinstituties. Maar ook hier hangt hun bestaansrecht en effectiviteit 

af van hoe partijen de toegevoegde waarde van samenwerkingsverbanden inschatten. Is die er niet, 

dan stopt het samenwerkingsverband12.

Common-pool resource dilemma’s oplossen

De afgelopen decennia heeft veel theoretisch en empirisch onderzoek plaatsgevonden over common-pool 

resources en de acties die betrokkenen daarmee ondernemen (collectieve actie). De basis voor al 

deze studies ligt in Ostrom’s The Rudiments of a Theory of the Origins, Survival and Performance 

12 (Lubell, Schneider, Scholz & Mete, 2002): 159 “But unlike the constitutionally based authority of other political institutions, 
the reliance on cooperation is likely to guarantee a short life for partnerships that cannot produce positive outcomes and 
clear benefits for all major participants.”

of Common-Property Institutions (1992), aldus Jones (2003). Jones signaleert drie stadia in het 

management van common-pool resources: (1) de start van een actie, organisatie of arrangement, (2) 

het overleven ervan en (3) de optimalisatie van de prestatie. Dit is analoog aan hoe men omgaat met 

producten in de verschillende fases van de levenscyclus. In die zin wijkt de omgang met common-pool 

resources ogenschijnlijk niet af van hoe ondernemers in het algemeen omgaan met de ontwikkeling 

en exploitatie van producten en de hulpbronnen daarvoor. 

Maar er is meer aan de hand met common-pool resources (CPR’s). Zogeheten ‘CPR-dilemma’s’ 

ontstaan als twee specifieke condities van toepassing zijn (Ostrom et al., 1994). De eerste conditie is, 

dat de benutting van de CPR tot suboptimale uitkomsten leidt in het perspectief van de betrokkenen 

die rechten hebben op exploitatie van de CPR of afhankelijk zijn van producten eruit (appropriators). 

Suboptimale uitkomsten kunnen het gevolg zijn van problemen in het exploitatiesysteem (provision), 

zoals onvolkomenheden in de gebruikte technologie, afgesproken regels, marktcondities en de capa-

citeiten van de betrokkenen zelf. Ze kunnen leiden tot verminderde productie en misschien wel tot 

degeneratie of teloorgang van de common-pool resource. De tweede conditie is dat men onderkent 

dat er alternatieve institutionele inrichtingen zijn met meer toegevoegde waarde en dat er collectieve 

consensus nodig is om de bestaande institutionele inrichting daarvoor te verbeteren.

Als voorbeeld van een CPR-dilemma kijken we naar een irrigatiesysteem, waar pachters ieder op 

eigen toegewezen percelen gewassen verbouwen. Het irrigatiesysteem bestaat uit landbouwgrond met 

daar overheen een complex stelsel van waterlopen, stuwen, verdeling- en inlaatconstructies en buffers. 

Een prudent beheer en eerlijke verdeling van water dat in eindige hoeveelheden beschikbaar is, is in 

het belang van de goede werking van het hele irrigatiesysteem. Wanneer dat beheer onvolkomenheden 

vertoont, zullen er pachters zijn die meer, en misschien zelfs te veel water krijgen, en andere pachters 

die tekort aan water krijgen. Daarmee is aan de eerste conditie van een CPR-dilemma voldaan. Nu 

weten de pachters, dat voor een betere en eerlijke verdeling van water de onderlinge afspraken en 

die met de beheerder op de schop zouden moeten en dat mogelijk ook technische aanpassingen nodig 

zijn. Maar als een aanzienlijk deel van die pachters niet bereid is om daaraan mee te werken, omdat 

ze in de positie verkeren voldoende water te krijgen en ze die positie bij verandering bedreigd zien, 

zullen nieuwe afspraken en technische veranderingen niet van de grond komen. Zo wordt ook aan de 

tweede conditie voldaan en is het CPR-dilemma een feit: men weet dat het beter kan, maar is niet 

in staat om collectief de benodigde aanpassingen daarvoor te realiseren. 

Als deze condities voor een CPR-dilemma optreden, kunnen betrokkenen voor het behoud van de 

CPR en de mogelijkheden deze te benutten niet alleen volstaan met aanpassingen ter verbetering 

van de omgang met de CPR. Ze moeten ook in een gezamenlijke en gecoördineerde actie hun eigen 

positie en inbreng ter discussie stellen. Het dilemma is dan dat, als een common-pool resource niet 

optimaal wordt benut en door die benutting zelfs teloor zou kunnen gaan, noodzakelijke verbetering 

risico’s met zich meebrengt. Dat leidt tot onzekerheid bij betrokkenen en weerstand om daadwerkelijk 

met de verbetering aan de slag te gaan, zeker als daarvoor ook aanpassen van de organisatie nodig is. 

CPR-dilemma’s zijn kortom niet op te lossen door alleen naar het systeem of alleen naar de insti-

tutionele inrichting te kijken, maar door ingrepen in zowel systeem als institutionele inrichting. Dat 

maakt het managen van een common-pool resource complex. Ostrom (1999: 530) onderkent dat ook: 

“Coping with potential tragedies of the commons is never easy and never finished. Now that 

we know that those who depend on these resources are not forever trapped in situations that 

will only get worse over time, we need to recognize that governance is frequently an adaptive 

process involving multiple actors at diverse levels. Such systems look terribly messy and are 
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hard to understand. The scholars’ love of tidiness must be resisted. Instead, we need to develop 

better theories of complex adaptive systems, particularly those that have proved themselves 

able to utilize renewable natural resources sustainably over time.” 

Omgang met complexiteit en adaptiviteit in CPR-dilemma’s

Het begrip ‘complex adaptive systems’ en het idee dat governance van die systemen een adaptief 

proces is, vragen om nadere toelichting. Ostrom geeft aan dat complex adaptive systems bestaan 

uit een groot aantal actieve systeemelementen die een zodanige intensieve interactie met elkaar 

hebben, dat daaruit eigenschappen ontstaan - van het systeem zelf of van het product van dat sys-

teem - die niet of moeilijk kunnen worden voorspeld door analyse aan onderdelen van het systeem 

(Ostrom, 1999: 520, 521)13. Ter illustratie het eerder aangehaalde voorbeeld van een irrigatiesysteem. 

Individuele pachters onttrekken water aan het irrigatiesysteem naar eigen behoefte. Maar als ze 

allemaal tegelijk water onttrekken, overschrijdt de vraag het aanbod dat technisch (in capaciteit 

van waterlopen en buffers) mogelijk is. Wat de ene pachter doet heeft effect op het functioneren 

van het irrigatiesysteem, waarvan de andere pachter de gevolgen ondervindt. Het illustreert de 

complexiteit van het irrigatiesysteem. Wanneer de pachters elkaar meer leren kennen en onderling 

gaan overleggen, komen ze wellicht tot afspraken over een meer evenwichtige benutting van het 

irrigatiesysteem, bijvoorbeeld over het spreiden in de tijd van onttrekken van water (pachter A in de 

ochtend, pachter B in de middag). Het irrigatiesysteem is niet alleen complex, maar met de inbreng 

van actief met elkaar afstemmende pachters een adaptief systeem geworden. Hieronder ga ik nader 

in op de complexiteit en de adaptiviteit van systemen.

Het doorgronden van het proces van duurzame ontwikkeling met de common-pool resource 

hernieuwbare energie in een complex adaptive system gaat over de vraag hoe partijen (overheden, 

publieke en private partijen, burgers) hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling in praktijk brengen. 

Sabatier (2007a: 3, 4) onderkent in het beleidsontwikkelingsproces een aantal complicerende elementen:

• de belangen, percepties en politieke voorkeuren van partijen; 

• het gegeven dat het veel tijd kost om kennis te vergaren over de praktische uitwerking van de 

beleidscyclus voor een bepaald onderwerp;

• het gegeven dat er vaak sprake is van een veelheid aan programma’s bij overheden die elkaar 

gedeeltelijk (of geheel overlappen);

• het politieke debat dat niet alleen over uitwisseling van ideeën gaat, maar vaak ook met speci-

alistisch-technische argumenten en met macht wordt beslecht;

• de verleiding die partijen voelen om in complexe vraagstukken met grote belangen-tegenstellingen, 

met grote financiële gevolgen en waarin sprake kan zijn van een zekere mate van autoritaire 

dwang, het debat naar zich toe te trekken door selectief met de feiten om te gaan, de positie 

van anderen ter discussie te trekken en andere verstorende handelingen te verrichten voor het 

eigen belang.

Die complexiteit neemt toe als die elementen ook nog met elkaar verweven raken. Dat is zeker 

het geval bij een collectieve actie van inzet voor toegang tot en voor ontsluiten van hernieuwbare 

energie, omdat deze collectieve actie een hoge mate van betrokkenheid van zowel overheden als 

andere partijen vereist.

13 “composed of a large number of active elements whose rich patterns of interactions produce emergent properties that are 
not easy to predict by analyzing the separate parts of a system.”

Om ook in analytische zin grip te krijgen op het proces van duurzame ontwikkeling hebben we 

inzicht nodig in wat complexiteit betekent voor partijen. Koppenjan en Klijn (2004) stellen vast dat 

in de hedendaagse netwerksamenleving publieke en private partijen beide te maken hebben met 

toenemende complexiteit in taken en vraagstukken, niet alleen ten aanzien van energie. Zij zien dat 

publieke en private partijen deze uitdagingen niet zonder specialistische kennis te lijf kunnen gaan. 

Bovendien wil een brede schakering aan stakeholders betrokken zijn bij het oplossen van een vraagstuk. 

Die collectieve actie komt niet alleen tot uiting in hoe en met welke middelen zij hun inzet in praktijk 

brengen, maar ook in systeemveranderingen zoals nieuwe technologie, nieuwe financieringsvormen 

en nieuwe vormen van organisatie. Zo werkt vernieuwing en innovatie, als antwoord op veranderende 

behoeften en de dynamiek van de collectieve actie voor een energievoorziening die de kenmerken 

heeft van complex adaptive systems. 

Dat vraagstukken over de behandeling van hernieuwbare energie als een common-pool resource 

complex zijn, blijkt wanneer we deze vraagstukken bezien in het licht van de drie vormen waarin 

volgens Klijn en Koppenjan (2016) die complexiteit tot uiting komt: substantief, strategisch en 

institutioneel. De complexiteit van vraagstukken met hernieuwbare energie illustreer ik aan de hand 

van de drie vormen van complexiteit. 

De eerste vorm waarin complexiteit zich manifesteert is substantief. Daarmee bedoelen Klijn 

en Koppenjan dat betrokken partijen complexiteit in vraagstukken onderkennen maar moeilijk een 

gezamenlijk gedeeld beeld kunnen krijgen van de inhoud van het vraagstuk: waarover het gaat, 

welke oorzaak-gevolg relaties van toepassing zijn en wat de effecten zijn van oplossingen die in 

overweging worden genomen. Partijen zien nieuwe technologieën voor hernieuwbare energie als 

mogelijke oplossing, maar kennen ze nog onvoldoende, en weten niet welk effect deze technieken 

zullen teweegbrengen. 

De tweede vorm waarin complexiteit tot uiting komt is strategisch. Partijen handelen ieder vanuit 

de eigen achtergrond en het eigen strategisch belang bij vraagstukken over hernieuwbare energie. 

Het common-pool resource karakter van hernieuwbare energie vereist samenwerking en afstemming 

van betrokken partijen. Hun strategische belangen kunnen strijdig met elkaar zijn, en dat hindert 

partijen om in samenwerking tot een gezamenlijke oplossing van het vraagstuk te komen. 

De derde vorm van complexiteit betreft instituties, en met name bestaande instituties met een 

verleden, wettelijke inbedding of een routinematig optreden. Partijen die betrokken zijn bij het 

oplossen van vraagstukken met hernieuwbare energie, gebruiken daarvoor onvermijdelijk hun eigen 

werkmethoden en ideeën. Maar voor het samen aanpakken van nieuwe, complexe vraagstukken zoals 

die met hernieuwbare energie ontberen zij regels en afspraken voor onderlinge taakverdeling en 

verantwoording naar elkaar. Zij vinden het daarom moeilijk om gezamenlijk een dergelijk complex 

vraagstuk op te pakken. Dit kan problemen opleveren als ze moeten gaan samenwerken aan vraag-

stukken over hernieuwbare energie.

Teisman en Klijn (2008) zoeken in de theorie over de omgang met complexiteit (complexity theory) 

naar aanknopingspunten hoe daar in besluitvorming mee om te gaan. Teisman (2008) gaat vervolgens 

in op achtergronden waarom resultaten uiteindelijk afwijken van oorspronkelijke verwachtingen. 

Dat ligt volgens hem niet aan het gebrek aan kwaliteit in de besluitvorming, maar in de interactie 

tussen activiteiten (action systems) gedurende het proces in en na de besluitvorming. Zo mag volgens 

hem niet worden onderschat hoe groot de impact kan zijn van veranderingen in de context (zoals 

maatschappelijke appreciaties) en in de omgeving (fysiek, andere partijen) op het proces van imple-

mentatie van een genomen besluit. Teisman en Edelenbos (2011) illustreren dit aan de hand van casus 
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voor waterbeheer in Wisconsin, Californië en zuidelijk Ecuador. Hier hanteren zij het begrip system 

synchronization als perspectief voor integratie van activiteiten voor waterbeheer. Synchronisatie 

is in hun ogen het schakelen tussen abstractieniveaus tussen subsystemen en hoofdsysteem en het 

inspelen op interacties tussen subsystemen. 

In het voorbeeld van het irrigatiesysteem hierboven is uitgelegd hoe dit complexe systeem ook 

adaptiviteit kent. Ostrom (1999) benadrukt evenwel dat het concept van adaptiviteit zoals we dat 

aantreffen bij systemen uit de fysieke wetenschappen (“het irrigatiesysteem”), tekortschiet bij de 

analyse van vraagstukken over common-pool resources. Zij baseert zich daarbij op het werk van John 

Holland (1992, 2006) over complex adaptive systems. Holland (1992) stelt dat systemen uit de fysieke 

wetenschappen niet adaptief zijn. Hij geeft het immuunsysteem als voorbeeld van een in zijn ogen 

werkelijk complex adaptive system. Dat systeem werkt niet met een ‘catalogus’ van alle soorten 

schadelijke bacteriën en schadelijke stoffen om met die informatie het lichaam te beschermen. Het 

immuunsysteem beschermt het lichaam door zichzelf aan te passen om weerstand te bieden aan de 

bedreigingen die het lichaam daadwerkelijk ondervindt. Deze uitwerking van adaptiviteit zou in het 

geval van het irrigatiesysteem inhouden, dat pachters niet alleen streven naar evenwichtige benutting 

door het instellen van kleppen, kranen en buffers, maar dat zij of anderen de inrichting van het systeem 

zelf aanpassen. Dan gaat het om een herinrichting van de infrastructuur door systeemcomponenten 

zoals stuwen, waterlopen en buffer te verplaatsen, toe te voegen of te verwijderen. In de praktijk van 

de operatie van een irrigatiesysteem zal dit nauwelijks voorkomen, want te complex, te kostbaar en 

te ingrijpend voor de continuïteit in het werk van de pachters. Dit illustreert de bevinding van Holland 

(1992: 20), dat binnen het systeem reacties van onderdelen op veranderingen in andere onderdelen 

van het systeem de complexiteit van de werking van een complex adaptive system verder vergroten. 

Complex adaptive systems blijven een actueel onderzoeksthema, ook in de studie van governance. 

Cupta et al. (2010) geven aan hoe instituties die traditioneel conservatief en reactief zijn, partijen in 

de samenleving in staat kunnen stellen om proactief de uitdaging van klimaatverandering aan te gaan. 

Zij onderscheiden daarin zes dimensies: variëteit, leervermogen, ruimte voor autonome verandering, 

leiderschap, beschikbaarheid van middelen en eerlijke governance. Nooteboom en Termeer (2013) 

onderkennen dat voor de omgang met complex adaptive systems leiderschap nodig is dat niet per 

definitie door een specifiek individu wordt behartigd, maar dat door meerdere partijen kan worden 

verzorgd. Ze sluiten hierbij aan op complexity leadership theory. Het concept van complex adaptive 

systems vindt ook zijn weg in praktijkonderzoek. Zo benaderen, bijvoorbeeld, Jagustović et al. 

(2019) vraagstukken over duurzame ontwikkeling in de landbouw als een complex adaptive system. 

Bovenstaande begrippen komen in dit proefschrift daarom ook terug in het analyseraamwerk waarvoor 

in dit hoofdstuk de basis wordt gelegd.

Volgens Ostrom vereisen CPR-dilemma’s adaptief gedrag van actoren in de governance ervan, omdat 

de omgang met een CPR de kenmerken heeft van een complex adaptive system. In het vervolg van 

het theoretisch deel van het proefschrift en daarna in de behandeling van de casusonderzoeken, is 

het mogelijk optreden van CPR-dilemma’s een uitgangspunt. De theorie en de diagnose van de casus 

verderop in dit proefschrift zullen de CPR-dilemma’s in de casus zichtbaar moeten kunnen maken en 

inzicht geven hoe partijen daarop (adaptief) reageren. 

Hernieuwbare energie: een common-pool resource?

Zijn het CPR-gedachtegoed, de omgang met de CPR als een complex adaptive system en de noodzaak 

van collectieve actie rond CPR-dilemma’s ook van toepassing op hernieuwbare energie? Deze vraag 

krijgt hieronder twee antwoorden. Allereerst gaat het om het vaststellen of hernieuwbare energie 

de kenmerken heeft van een common-pool resource. Als dat het geval is, dan is het relevant of de 

modellen van collective action gepresenteerd in literatuur over CPR’s geschikt zijn voor vraagstukken 

over hernieuwbare energie. 

Zon, wind en bodemwarmte zijn in wezen natuurlijke hulpbronnen, net zoals visgronden, akkers voor 

landbouw en reservoirs met delfstoffen. In hoofdstuk 1 zagen we dat hernieuwbare energie afkomstig 

van deze bronnen in principe in grote hoeveelheden beschikbaar is en dat deze een grote potentie 

heeft om te voorzien in de energiebehoefte. Je zou in abstracto kunnen zeggen dat voor iedereen 

voldoende energie beschikbaar kan zijn. In dat ideale geval zou het onttrekken van hernieuwbare 

energie door een partij niet ten koste hoeven te gaan van de mogelijkheden voor een andere partij om 

gebruik te maken van dezelfde vorm van hernieuwbare energie. Aldus zou hernieuwbare energie niet 

rivaliserend zijn, en zouden partijen niet met hernieuwbare energie als een common-pool resource 

hoeven om te gaan. 

Toch blijkt dat er wel sprake is van rivaliteit in het ontsluiten van hernieuwbare energie. Dat 

heeft niet zozeer te maken met de bron van hernieuwbare energie zelf, maar met technische en 

andere maatregelen die getroffen moeten worden om hernieuwbare energie te ontsluiten. De vorm 

van energie afkomstig van zon, wind en bodem sluit niet goed aan op de daadwerkelijke behoefte aan 

energie in ontwikkelde samenlevingen. De elektromagnetische vorm van zonne-energie, de kinetische 

vorm van windenergie en de thermische vorm van bodemenergie zijn niet de vorm van energie die 

gebruikt wordt voor, bij voorbeeld, verlichting, verwarming en mobiliteit. Daarvoor is het nodig 

zonne-energie, windenergie en bodemwarmte te ontsluiten door deze met technische middelen te 

winnen en om te zetten in bruikbare energie. En niet alleen dat. De beschikbaarheid van zonne-energie 

en windenergie is tot op zekere hoogte onvoorspelbaar en sluit doorgaans niet aan op de momenten 

waarop de energiebehoefte zich in de samenleving manifesteert. Naast het met technische middelen 

ontsluiten van hernieuwbare energie in een vorm die geschikt is voor consumptie, zijn ook maatregelen 

nodig om aanbod van en vraag naar hernieuwbare energie op elkaar aan te sluiten. Zo kan tijdelijke 

opslag van energie soelaas bieden, al dan niet gecombineerd met vooraf gepland energiegebruik.

Voor het ontginnen van energiebronnen, of ze nu conventioneel van aard zijn (olie, gas) of her-

nieuwbaar (zon, wind, bodemwarmte) zijn investeringen nodig. In die zin is er geen verschil tussen 

conventioneel en hernieuwbaar. Er is echter een ander groot verschil. Voor het opwekken van energie 

uit conventionele energiebronnen zijn gespecialiseerde energiebedrijven opgericht, die vanwege hun 

kennis en mogelijkheden exclusief concessies hebben gekregen om die conventionele energiebronnen 

te ontginnen. Deze verkopen geproduceerde energie als een consumptieproduct aan klanten. 

Bij hernieuwbare energie ligt dat anders. Ontsluiting door opwekking en distributie ervan is 

niet meer voorbehouden aan gespecialiseerde bedrijven, maar kan plaatsvinden op plaatsen waar 

hernieuwbare energie in haar natuurlijke vorm beschikbaar is. Dat is in principe overal waar de zon 

schijnt, waar het waait en waar de ondergrond warm is. Iedereen heeft in principe de mogelijkheid 

deze hernieuwbare energie te winnen, maar moet dan investeren in systemen waarmee die energie 

in bruikbare vorm beschikbaar komt. Deze is dan niet meer een puur, door gespecialiseerde bedrijven 

aangeleverd consumptieproduct, maar een opbrengst van investeringen in systemen en maatregelen 
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voor het ter plaatse ontsluiten van die hernieuwbare energie. Omdat consumenten van energie nu ook 

systeemtechnisch de mogelijkheden hebben zelf energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen, is 

hun rol principieel veranderd ten opzichte van de vroegere rol als consument van energie, die door 

anderen is geproduceerd uit conventionele bronnen. 

Het ontsluiten van hernieuwbare energie is vooralsnog vaak moeilijk. De stand van de techniek 

en de investeringen voor ontsluiten van hernieuwbare energie verhinderen een optimale benutting 

van haar potentieel. De stap van gebruik van energie als consumptiegoed naar investeren in middelen 

om hernieuwbare energie te ontsluiten en te consumeren is groot voor veel partijen, bedrijven en 

huishoudens. Ter illustratie kijken we naar een casus over windturbines in de Willem Annapolder. 

Deze is een goede illustratie van de technische en financiële uitdaging van ontsluiten van windenergie 

(Kosten en baten windpark op land, in opdracht van Senternovem, 2009). Zo kostte in die casus de 

installatie van vijf windturbines van elk 3 MW ongeveer € 22 miljoen. Er zijn periodieke, jaarlijkse kosten 

voor financiering, onderhoud, netaansluiting en pacht voor gebruik van grond waar de windturbine is 

geïnstalleerd, in totaal € 3.000.000. Het financieringsdeel is twee-derde van dit bedrag. De baten zijn 

jaarlijks ruim € 3.500.000. De helft van dat bedrag bestaat uit subsidie voor het verdisconteren van 

de door de Rijksoverheid gegarandeerde minimumprijs voor windstroom van € 0,10 per kilowattuur. 

Financieel is de netto jaarlijkse opbrengst € 500.000. Soortgelijke beschouwingen zijn ook te maken 

voor investeringen in fotovoltaïsche panelen voor zonne-energie en in putten voor het onttrekken 

van heet water uit de diepe ondergrond. 

Als een partij eenmaal de mogelijkheid heeft een dergelijke investering te doen, dan kan de 

techniek die daarvoor wordt ingezet, anderen hinderen om een soortgelijke investering te doen. Een 

windturbine heeft zelf een vrije ruimte om zich heen nodig om productief te kunnen zijn zonder last 

van te hebben van obstakels of andere turbines die de wind verstoren. Als kengetal houden ontwer-

pers een vrije ruimte rond een turbine van vijf keer de rotordiameter aan (Nederlandse Norm NEN, 

2018). Iets soortgelijks is te zien bij zonne-energie. Fotovoltaïsche panelen moeten op het zuiden zijn 

georiënteerd om voldoende productief te zijn. Obstakels in het zichtveld naar de zon of ruimtegebrek 

voor installatie van panelen (hoogbouw!) beperken de mogelijkheden hiervoor.

Door deze fysieke beperkingen bij het ontsluiten van hernieuwbare energie kan slechts een deel 

van de partijen in een leefgemeenschap toegang krijgen tot hernieuwbare energie, om deze te 

ontsluiten en vervolgens te consumeren. Gesteld dat partijen die voor zichzelf kunnen voorzien in 

hernieuwbare energie, dat voor zichzelf houden en niet meer willen investeren in systemen waarmee 

ze ook buren kunnen voorzien die minder goed bedeeld zijn met winbare hernieuwbare energie. Dan 

is feitelijk sprake van een situatie waarin partijen opwekking van hernieuwbare energie voor zichzelf 

houden en niet meer produceren dan ze zelf nodig hebben. Er is minder ontsloten hernieuwbare 

energie beschikbaar dan de potentiële vraag. De technische stand van zaken in de ontsluiting van 

hernieuwbare energie heeft daarmee toch een rivaliserend karakter gekregen. Er is schaarste aan 

hernieuwbare energie in bruikbare vorm, ondanks het feit dat hernieuwbar energie in natuurlijke 

vorm ruimschoots beschikbaar is.

Naast beperkte ontsluiting van hernieuwbare energie maakt de stand van de techniek het ook 

mogelijk dat partijen van toegang tot hernieuwbare energie worden uitgesloten. Partijen met een 

windturbine of zonnepanelen die energie produceren voor een exclusieve klant of groep van klanten, 

leveren niet aan andere partijen. Als die andere partijen fysiek en financieel geen toegang hebben 

tot ontsluiten en consumptie van hernieuwbare energie, dan is feitelijk sprake van uitsluiting van 

toegang. Gezien de veronderstelling eerder in dit hoofdstuk dat hernieuwbare energie een eerste 

levensbehoefte is of zal worden, zou dat maatschappelijk onaanvaardbaar zijn.

Vooralsnog dekt in de praktijk de hoeveelheid ontsloten hernieuwbare energie bij lange na niet 

de vraag. De actuele stand van zaken in techniek, financiën en (institutionele) organisatie maakt het 

ontsluiten van voldoende hoeveelheden hernieuwbare energie voor iedereen moeilijk. Hernieuwbare 

energie is dus schaarser dan systeemtechnisch mogelijk en maatschappelijk wenselijk zou zijn, met 

rivaliteit in de ontsluiting en uitsluiting van partijen tot gevolg. Zo is ook hernieuwbare energie een 

common-pool resource. Het is een grote uitdaging om voldoende hoeveelheden hernieuwbare energie 

te ontsluiten en schaarste uit te bannen. Zonder adequate maatregelen daartegen zullen partijen 

kunnen worden uitgesloten van toegang tot hernieuwbare energie.

Collectieve actie voor hernieuwbare energie?

Nu vastgesteld is dat en onder welke omstandigheden hernieuwbare energie, en met name het 

ontsloten deel ervan, een common-pool resource is, komt het tweede antwoord op de vraag aan de 

orde. Het betreft de afweging of de modellen van collectieve actie gepresenteerd in literatuur over 

common-pool resources ook geschikt zijn voor vraagstukken over hernieuwbare energie. Ostrom et 

al. (1994: 8) stellen hierover: 

“The distinction between the resource stock and the flow of resource units is especially useful 

in connection with renewable resources, where one can define a regeneration rate. As long 

as the number of resource units appropriated from a common-pool resource does not exceed 

the regeneration rate, the resource stock will not be exhausted. When a resource has no 

natural regeneration (an exhaustible resource), then any appropriation rate will eventually 

lead to exhaustion. Although our primary focus in this book is on renewable resources, many 

of the general issues we treat apply to the problems of regulating the use of nonrenewable 

resources such as oil pools.” 

Daarbij doelen zij met de term renewable resources vooral op bronnen, die bij overmatige winning 

uitgeput kunnen raken. Dat is van toepassing op collectief beheer van natuurlijke hulpbronnen, zoals 

water, vis en plaatselijk winbare conventionele energiebronnen (hout, waterkracht en dergelijke). 

Nu gaat het bij hernieuwbare energie niet zozeer om uitputting van een bron door overmatige 

winning, maar om schaarste in de bruikbare vorm van hernieuwbare energie. Fysieke beperkingen 

in samenhang met de stand van de techniek en mogelijkheden om, zonder maatregelen daartegen, 

partijen van toegang tot hernieuwbare energie uit te sluiten leiden tot een situatie waarin minder 

hernieuwbare energie wordt ontsloten en geconsumeerd dan wat potentieel mogelijk is. Of het nu 

gaat om het voorkomen van uitputting of om de omgang met schaarste, beide situaties vragen om 

vormen van gezamenlijk te ondernemen acties (collectieve acties), anticiperend op veranderingen in 

de energiewereld en volgens de randvoorwaarden zoals eerder in dit hoofdstuk toegelicht (vertrouwen, 

reciprociteit, acceptabele transactiekosten en toegevoegde waarde van de collectieve actie zelf).

Het gedachtengoed van Ostrom en de casus in de literatuur over natuurlijke hulpbronnen in 

leefgemeenschappen bieden aanknopingspunten voor de omgang met hernieuwbare energie als een 

CPR in complexe, moderne, kapitalistische, industriële en verstedelijkte samenlevingen. Daarom stel 

ik op basis van het bovenstaande, dat collectieve actie in een situatie met de kenmerken van complex 

adaptive systems, zoals gepresenteerd in literatuur over common-pool resources, ook geschikt is voor 

vraagstukken over hernieuwbare energie, indien sprake is van schaarste in de bruikbare vorm ervan. 

In het vervolg van deze studie conceptualiseren we hernieuwbare energie dus als een common-pool 



3. Inzet: hernieuwbare energie voor iedereenHernieuwbare energie voor iedereen

6160

resource, met de focus op het voorkómen van schaarste en van uitsluiting van partijen. 

Proces van collectieve actie voor toegang tot en ontsluiten van hernieuwbare energie

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat het bij de common-pool resource hernieuwbare energie 

niet zozeer gaat om uitputting van een energiebron door overmatige winning, maar om schaarste 

aan hernieuwbare energie in bruikbare vorm. Die schaarste is het gevolg van fysieke beperkingen in 

samenhang met de stand van de techniek en mogelijkheden om partijen van toegang tot hernieuwbare 

energie uit te sluiten. In het geval van de common-pool resource hernieuwbare energie is die schaarste 

niet een gegeven waarmee partijen moeten leren leven. Het onderkennen van fysieke beperkingen, 

van de mogelijkheden om betere technieken voor het benutten van energie te ontwikkelen en van de 

noodzaak tot goede afspraken te komen over toegang tot hernieuwbare energie, opent de deur om 

proactief te werken aan het opheffen van de schaarste aan hernieuwbare energie. Daarvoor sluiten 

we, wederom, aan op de kenmerken van een common-pool resource: het rivaliserende karakter van 

de bron en de hoge maatschappelijke kosten van uitsluiting van partijen van hernieuwbare energie. 

Het proactief opheffen van schaarste bestaat uit tegenhangers van de kenmerken van een CPR, 

respectievelijk het borgen van toegang aan partijen tot hernieuwbare energie en het ontsluiten van 

hernieuwbare energie.

1. Borgen van toegang tot hernieuwbare energie: 

De hoge maatschappelijke kosten van uitsluiting van hernieuwbare energie kan men oplossen door 

maatregelen te treffen en afspraken te maken over de toegang van partijen tot het benutten 

van hernieuwbare energie. 

2. Ontsluiten van hernieuwbare energie:

Het rivaliserende karakter van de bron betekent, dat wat een partij gebruikt uit de bron ten 

koste gaat van de beschikbare hoeveelheid voor een andere partij. Dat is vooral een probleem 

als er (nog) niet genoeg is om te benutten. De oplossing hiervoor is het ontsluiten van meer 

hernieuwbare energie, door de inzet van andere of meer efficiënte technieken. 

Als deze inzet voor borgen van toegang tot en ontsluiten van energie slaagt, dan levert dat alle 

partijen die afhankelijk zijn van deze energiebron, profijt op bij het benutten van de common-pool 

resource hernieuwbare energie. Daarmee voorkomen ze dat ze een CPR-dilemma moeten oplossen. 

Bestuurders en ontwikkelaars in collectieve actie

Ostrom et al. (1994) zien een belangrijke rol weggelegd voor overheden in de omgang met een CPR, 

bijvoorbeeld door het opleggen van nieuwe wet- en regelgeving. De bedoeling ervan is de omgang 

met CPR’s te verbeteren (“to restructure the entire situation for the better”). Maar ze onderkennen 

ook dat ambtenaren niet altijd de prikkels voelen en de kennis hebben voor het optimaliseren 

van wet- en regelgeving, laat staan dat betrokkenen in het veld (burgers, private partijen) deze 

aanpassingen begrijpen, ondersteunen en begrip hebben voor het handhaven ervan. Het creëren en 

borgen van draagvlak in de samenleving voor maatregelen voor omgang met de common-pool resource 

hernieuwbare energie is in dat licht een grote uitdaging.

Ostrom et al. (1994) dragen een governancestrategie voor CPR’s aan, die pas succes kan hebben 

als betrokken partijen deze samen uitwerken en coördineren. Die gezamenlijke inzet bestaat uit het 

vaststellen op welke wijze en in welke hoeveelheden de bron benut kan worden en welke activiteiten 

nodig zijn voor het in stand houden van de bron. In het geval van hernieuwbare energie gaat het vooral 

om het ontsluiten van de bron in zodanige hoeveelheden hernieuwbare energie in bruikbare vorm, 

dat iedereen in de gelegenheid is hernieuwbare energie te benutten en het risico van uitsluiting met 

bijbehorende maatschappelijke kosten navenant beperkt is.

Voor het ontsluiten van hernieuwbare energie, en daarmee het minimaliseren van de negatieve 

effecten van het rivaliserende karakter ervan, zijn inhoudelijk deskundigen nodig. Dit zijn de ‘ont-

wikkelaars’, met technisch-inhoudelijke, financiële en organisatorische kennis en mogelijkheden voor 

het opwekken, het beheer en de distributie van hernieuwbare energie. Daarnaast dient te worden 

gewerkt aan het borgen van toegang tot hernieuwbare energie. Dat is vooral een sociaaleconomische 

kwestie, waarvoor de ontwikkelaars niet in de positie verkeren daar oplossingen voor aan te reiken. 

Dat is weggelegd voor de ‘bestuurders’, de verzameling politieke en publieke actoren en instanties 

die samen werken aan maatschappelijke opgaven, zoals het borgen van toegang tot hernieuwbare 

energie voor iedereen. Overheden verkeren in het algemeen en op alle niveaus in de positie om hier 

een initiërende en bepalende rol te vervullen. Voor de omgang met hernieuwbare energie als een 

common-pool resource zal de inzet van betrokken partijen gericht moeten zijn op een combinatie 

van het borgen van toegang tot hernieuwbare energie (door bestuurders) én het ontsluiten van 

hernieuwbare energie (door ontwikkelaars). 

We onderscheiden in het vervolg van dit proefschrift derhalve twee soorten partijen: (1) bestuur- 

ders die zich bezighouden met het borgen van toegang tot hernieuwbare energie om uitsluiting met 

navenante kosten voor de samenleving te voorkomen; (2) ontwikkelaars die betrokken zijn bij het 

ontsluiten van hernieuwbare energie als antwoord op het rivaliserende karakter ervan. 

3.3 Grip krijgen op collectieve actie in duurzame ontwikkeling 

Om grip te krijgen op de collectieve actie in duurzame ontwikkeling heb ik aansluiting gezocht bij 

de institutionele theorie, in het bijzonder bij het werk van Elinor Ostrom aan haar institutional 

analysis and development framework. Ter introductie daarvan ga ik hieronder eerst nader in op de 

institutionele theorie en de positie van Ostrom daarin. 

Ostrom’s institutionalisme 

Het institutionalisme heeft zijn oorsprong eind negentiende eeuw in de Verenigde Staten in de 

bestuurskunde. In die tijd was de bestuurskunde vooral gericht op de analyse van het functioneren 

van de overheid, en of en hoe de overheid erin slaagt beleidsdoelen te realiseren (“the machinery 

of the governing system”, Peters, 2012: 4). Het institutionalisme was zo sterk descriptief met de 

aandacht gefocust op formeel-juridische aspecten van politieke instituties. Na de Tweede Wereldoorlog 

werd de bestuurskunde als bron voor het institutionalisme min of meer terzijde geschoven door 

meer op het individu gerichte benaderingen, zoals analyse van diens gedrag en van rationele keuzes 

(behavioralism, rational choice, Peters, 2012: 1). In de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstond een 

tegenbeweging met hernieuwde aandacht voor formele en ook informele instituties. In aanvulling 

op het institutionalisme van rond 1900 kwamen nu naast de statisch en formeel-juridisch ingestelde 

instituties ook andere vormen van afspraken en overeenstemming als institutie in aanmerking voor 
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wetenschappelijke analyse. March en Olsen (1984, 1989) hebben hierin een belangrijke rol gespeeld 

(Peters, 2012: 25). Zij onderkenden het belang van onderzoek aan de combinatie van op het individu 

en op gemeenschappelijke waarden gerichte benaderingen14. Deze insteek staat bekend als het 

‘neo-institutionalisme’ (new institutionalism). Vanaf dat moment is de tot dan toe opgebouwde theorie 

bekend onder de naam ‘oud institutionalisme’, waarmee onderzoekers zoals Philip Selznick worden 

geassocieerd (Selznick, 1996; Powell & DiMaggio, 1991). Het neo-institutionalisme gaat vooral over 

vraagstukken over de relatie tussen stabiliteit en legitimiteit enerzijds en gezamenlijk, al of niet 

expliciet benoemd begrip van elkaar en van een vraagstuk anderzijds. Het neo-institutionalisme heeft 

meer dan het oude institutionalisme oog voor hoe de omgeving het functioneren van een institutie 

en de actoren daarin beïnvloedt (Powell & DiMaggio, 1991: 12-13).

Het institutionalisme is onderverdeeld in een aantal stromingen (Peters, 2012: 20-21). We kennen 

het ‘normatief institutionalisme’ (over hoe normen het functioneren van instituties bepalen), het 

‘historisch institutionalisme’ (over analyses op basis van empirie van eerder in de geschiedenis ge-

maakte keuzes in instituties), het ‘maatschappelijk institutionalisme’ (over de structuur in de relatie 

tussen staat en samenleving), het ‘internationale institutionalisme’ (over structuren in het gedrag 

van staten), het ‘empirisch institutionalisme’ (een stroming, dicht bij het oud institutionalisme, over 

hoe de structuur van overheden bepalend is voor beleidsontwikkeling en besluitvorming daarover) 

en het ‘rationele (keuze) institutionalisme’ (over hoe gedrag van individuen een functie is van regels 

en prikkels).

Elinor Ostrom is een institutionalist. Haar werk bouwt voort op de institutionele theorie, met name 

op de ‘neo-institutionele economie’, en past binnen het ‘rationele (keuze) institutionalisme’ (Ostrom, 

2005b). De discipline van de ‘neo-institutionele economie’ (new institutional economics) beoogt de 

institutionele en neoklassieke economie te verbreden met elementen van instituties, zoals sociale en 

wettelijke regels en normen (Coase, 1998). Het sluit standaard neoklassieke veronderstellingen uit als 

zouden individuen beschikken over perfecte informatie en zich ongehinderd rationeel kunnen opstellen 

en als zouden transacties meteen en kosteloos plaatsvinden (Ménard & Shirley, 2005). Individuen zijn 

volgens de theorie van de ‘neo-institutionele economie’ niet volledig geïnformeerd en zijn beperkt 

in hun mogelijkheden de effecten van hun handelen te overzien. Vandaar dat onderzoekers in deze 

discipline ook aandacht hebben voor collectieve actieproblemen in de omgang met common-pool 

resources (Libecap, 2005). 

Er is geen eenduidige definitie voor het begrip institutie (Scott, 1995: 235)15. Toch volgt hier een 

poging meer zicht te krijgen op het begrip institutie aan de hand van de definitie van Ménard en 

Shirley (2005: 1): 

“Institutions are the written and unwritten rules, norms and constraints that humans devise 

to reduce uncertainty and control their environment. These include (1) written rules and 

agreements that govern contractual relations and corporate governance, (2) constitutions, 

laws and rules that govern politics, government, finance, and society more broadly, and (3) 

unwritten codes of conduct, norms of behavior, and beliefs.”

Ménard en Shirley zien instituties niet als fysieke eenheden, maar als een set van normen en waarden 

die actoren in die instituties met elkaar overeen hebben en waarnaar ze handelen. Peters (2012: 

14 “We are convinced that norms of appropriateness, rules, routines, and the elaboration of meaning are central features of 
politics, that an understanding of stability and change in politics requires a theory of political institutions.” (March & Olsen, 
1989: 171)

15 “no single and universally agreed definition of an ‘institution’ in the institutional school of thought.”

19-20) werkt dit nader uit in vier eigenschappen van instituties: (1) formele of informele structuur 

die deelnemende actoren houvast geeft in verwachtingen van en interactie met elkaar, (2) stabiel 

voor langere tijd, (3) sturend op gedrag van deelnemende actoren en (4) gebaseerd op een institu-

ut-specifieke set van gemeenschappelijke normen en waarden.

Ménard, Shirley en Peters focussen vooral op politieke en publieke functies, maar in de energie-

sector werken ook private partijen, gespecialiseerd in systeemontwikkeling, aan de hand van een 

gezamenlijk overeengekomen set normen en waarden. Ontwikkelende partijen kunnen niet zonder 

protocollen voor het engineeringsproces, aanbestedingsregels, normen voor prestatie en veiligheid 

en andere afspraken. In die zin zijn ‘ontwikkelaars’ ook een institutie. De bevestiging van deze 

benadering is te vinden in de definitie van instituties van Kiser en Ostrom (1982: 179):

“rules used by individuals for determining who and what are included in decision situations, how 

information is structured, what actions can be taken and in what sequence, and how individual 

actions will be aggregated into collective decisions … all of which exist in a language shared by 

some community of individuals rather than as physical parts of some external environment.”

De indeling in dit proefschrift van partijen in bestuurders en ontwikkelaars gaat niet alleen over 

indeling van personen, of van groepen van personen of van organisaties. Het begrip ‘institutie’ is 

hier meer op zijn plaats. De institutionele theorie, en Ostrom’s institutionalisme in het bijzonder, 

is de basis voor de definitie van het begrip ‘institutie’ die uitgangspunt is voor het gebruik van de 

begrippen ‘bestuurder’ en ‘ontwikkelaar’ in dit proefschrift.

De aanpak van complexe vraagstukken over duurzame ontwikkeling

Sabatier (2007a: 5) onderscheidt twee strategieën voor de omgang met het benutten van hernieuwbare 

energie en met CPR-dilemma’s. Er is de methode van het ‘gezond verstand’ (common sense). Deze 

strategie kan effectief zijn wanneer een gezaghebbende onderzoeker hierop kan vertrouwen en 

bovendien aantoonbare en geaccepteerde kennis en ervaring heeft. Hij heeft van zichzelf de prikkel 

en de ervaring om goede opties uit te selecteren. Daarnaast is er de wetenschappelijke methode, 

gebaseerd op de veronderstelling dat een beperkte set van kritische relaties of causale verbanden 

een goede afspiegeling kan zijn van ingewikkelde fenomenen.

Gezien de aard van het onderzoek ligt de wetenschappelijke aanpak voor de hand, alleen al om 

te borgen dat ze logisch consistent, reproduceerbaar en – binnen grenzen en rekening houdend met 

onzekerheden – generiek toepasbaar is. Sabatier (2007a: 6) geeft aan dat Elinor Ostrom een nuttig 

onderscheid heeft gemaakt in drie verschillende invalshoeken voor een wetenschappelijke aanpak 

van sturingsvraagstukken: (1) aan de hand van een ‘theorie’, (2) met behulp van een ‘model’, en (3) 

met een ‘conceptueel raamwerk’. Een theorie voorziet volgens Ostrom in een strak opgezette en 

logisch consistente verzameling van afhankelijkheidsrelaties. Een model is een representatie van een 

specifieke praktische situatie of casus en is meer concreet in veronderstellingen dan de onderliggende 

theorie16. Bij het ontbreken van een theorie is er ook geen model beschikbaar en rest de onderzoeker 

niets anders dan met een conceptueel raamwerk een aantal variabelen en hun onderlinge relaties 

16 (Sabatier, 2007a: 6): “A “theory” provides a denser and more logically coherent set of relationships. It applies values to some 
of the variables and usually specifies how relationships may vary depending upon the values of critical variables. Numerous 
theories may be consistent with the same conceptual framework. (3) A “model” is a representation of a specific situation. It is 
usually much narrower in scope, and more precise in its assumptions, than the underlying theory. Ideally, it is mathematical. 
Thus, frameworks, theories, and models can be conceptualized as operating along a continuum involving increasing logical 
interconnectedness and specificity but decreasing scope.”
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te identificeren met de bedoeling om een paradigma of theorie te toetsen of te ontdekken. Zo helpt 

een conceptueel raamwerk met het systematisch verwerven van inzicht in, bijvoorbeeld, de werking 

van de energietransitie.

We hebben in paragraaf 3.2 reeds gezien dat de inzet voor publieke waarde van duurzame ont-

wikkeling met hernieuwbare energie een complex proces is. Die complexiteit blijkt uit de inzet die 

van partijen wordt verlangd in de omgang met hernieuwbare energie als een common-pool resource. 

Daarover is geen theorie of daarvan afgeleid model bekend. Bovendien is het de vraag of een generiek 

van toepassing zijnde theorie denkbaar zou zijn, gezien de variatie in beschikbare technische, financiële 

en organisatorische oplossingen en de variatie in leefgemeenschappen, geografie en schaal die een rol 

spelen in duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. Ostrom heeft daarom gekozen voor de 

ontwikkeling van een conceptueel raamwerk, het institutional analysis and development framework 

IAD. Sabatier (2007b: 321) bevestigt het belang van het IAD: 

“…the basic strategy is to use the two frameworks that have developed the most since the 

mid-1980s — Institutional analysis and development (van Elinor Ostrom, FvB) and the advocacy 

coalition framework — in an effort to discern fruitful guidelines for theoretical development.” 

Deze raamwerken voldoen het beste aan de criteria die hij heeft gebruikt bij de selectie: (1) binnen 

wetenschappelijke standaarden zoals consistentie en het ondersteunen van falsificeren van hypothe-

ses, (2) gedegen conceptueel ontwikkeld en empirisch getest, (3) behulpzaam bij het zoeken naar 

verklaringen in het beleidsproces en (4) inspelend op de variëteit in factoren die kenmerkend zijn 

voor de bestuurskunde. 

Het IAD past, zoals we hieronder nader zullen zien, vrijwel naadloos op onderzoeksdoelen zoals 

die van dit proefschrift. Daarom heb ik in deze studie uit deze twee raamwerken het institutional 

analysis and development framework IAD gekozen als blauwdruk en inspiratie voor een conceptueel 

raamwerk voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. 

Een conceptueel raamwerk 

De basisvraag van dit proefschrift17 is inventariserend en analyserend van aard. Om die inventarisatie 

en analyse systematisch uit te voeren heb ik gebruik gemaakt van Ostrom’s conceptueel raamwerk 

institutional analysis and development framework IAD. Volgens Ostrom’s eigen definitie is het IAD een 

begrippenkader voor het beschrijven van hoe omgangsregels, fysieke en materiële omstandigheden, 

en kenmerken van de gemeenschap van invloed zijn op de structuur van actiesituaties, de prikkels 

die individuele deelnemers ondervinden, en de resultaten van dat proces (Ostrom, 2007: 46)18.

Ostrom (2005a; 2007) behandelt een belangrijk aspect van de analyse van de instituties die een 

rol spelen bij de energievoorziening, namelijk de samenhang tussen bestuur van toegang tot en 

ontwikkelen van ontsluiten van energie. Zij geeft een aantal, in haar ogen, sleutelissues aan die 

hierbij van belang zijn: 

1. Het begrip ‘institutie’ verwijst naar veel verschillende soorten entiteiten, zowel tastbare orga-

nisaties als regels en afspraken die gebruikt worden bij interacties tussen partijen.

2. Hoewel ze zijn gevestigd in zichtbaar vastgoed, zijn instituties zelf onzichtbaar.

17 Wat is de publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie voor iedereen en hoe geven partijen 
(burgers, private en publieke partijen) hieraan invulling?

18 “The IAD framework is a general language about how rules, physical and material conditions, and attributes of community 
affect the structure of action arenas, the incentives that individuals face, and the resulting outcomes.”

3. Voor een coherente benadering in de analyse van verschillende soorten institutionele arrangementen 

(markten, hiërarchieën, bedrijven, families, vrijwillige verbanden, overheden, internationale 

instanties) is een multidisciplinaire aanpak nodig. 

4. Een multidisciplinaire aanpak van het doorgronden en oplossen van vraagstukken vereist een 

coherent institutioneel raamwerk waarin theorieën en modellen uit de verschillende disciplines 

bijeen zijn gebracht.

5. Besluiten gebaseerd op regels en afspraken op een bepaald abstractieniveau worden doorgaans 

genomen in een structuur van regels op een hoger abstractieniveau. Zo zijn, bijvoorbeeld, 

gemeentelijke verordeningen gebaseerd op landelijke wetgeving. Analyses aan instituties dienen 

daarom multi-level te zijn.

6. Uit het bovenstaande volgt dat het op elk abstractieniveau in de analyse aan instituties gaat om 

de samenhang en interactie van context, omgangsregels, en betrokken individuen. Zo staat in 

het voorbeeld van de gemeente in punt 5 een gemeentelijke verordening in de context van die 

gemeente en de lokaal gebruikelijke omgang met elkaar.

Met deze sleutelissues illustreert Ostrom de complexiteit van instituties, die voor haar het uitgangspunt 

zijn voor het ontwikkelen van het conceptueel raamwerk IAD. Het conceptueel raamwerk IAD van 

Ostrom is weergegeven in figuur 3.1.

Figuur 3.1 Institutional analysis and development framework IAD (Ostrom, 2005a: 15)

Hieronder ga ik nader in op de onderdelen van het IAD. Achtereenvolgens komen aan de orde: (1) 

externe variabelen (external variables), in het vervolg ‘speelveld’ genoemd, (2) actiesituaties (action 

situations) en proces en interacties (interactions) met (3) uitkomsten (outcomes) als resultaat daarvan. 
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Speelveld: input voor de actiesituatie

Hier en verderop in het proefschrift bij de toelichting van het IAD en onderdelen daarvan, hanteer ik 

de metafoor van de groentemarkt. De groentemarkt vormt het speelveld voor handelaren en klanten. 

Op een locatie (de ‘markt’) komen mensen bijeen met interesse of belangen in de handel die op de 

groentemarkt plaatsvindt. Als zij tot een aan- of verkoop willen overgaan hanteren zij afgesproken 

omgangsregels om de transactie voor te bereiden en uiteindelijk plaats te laten vinden.

Het ‘speelveld’ (external variables) vormt de context van het onderzoeksonderwerp waarvoor de 

onderzoeker het IAD inzet. Het speelveld voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie is 

reeds beschreven in hoofdstuk 1. Bepalend voor het speelveld zijn technisch, commercieel en politiek 

gedreven veranderingen in het energiesysteem en de uitdaging aan overheden in de omgang met 

duurzaamheid. In lijn met de opbouw van het IAD-raamwerk van Ostrom bestaat de beschrijving van 

het speelveld uit drie componenten: (1) fysieke en materiële kenmerken (biophysical conditions), 

(2) kenmerken van de samenleving (attributes of community) en (3) omgangsregels (rules-in-use). 

Deze zijn hieronder nader uitgewerkt.

1. Kenmerken, fysiek en materieel (biophysical conditions):

Het betreft hier de fysieke en materiële condities waarin acties (kunnen) plaatsvinden en 

die bepalen welke technische, financiële en organisatorische mogelijkheden er zijn voor een 

hernieuwbare energievoorziening. Dat is dus niet: welke invulling van een energievoorziening 

daadwerkelijk zal plaatsvinden. Het gaat over de randvoorwaarden en omstandigheden waarbinnen 

de energievoorziening kan worden ontwikkeld.

2. Kenmerken samenleving (attributes of community):

Hier gaat het om zaken als algemeen geaccepteerde normen van gedrag, gemeenschappelijk 

gedeeld begrip van de materie, communicatie en besluitvorming, in hoeverre de samenleving 

homogeen tegen een probleem of casus aankijkt en daar voorkeuren in heeft, de cultuur van 

omgang met kwaliteit, vernieuwing en de rol van overheden. Deze kenmerken, toegespitst op 

duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie, bepalen de inzet van de bestuurders voor 

de toegang tot hernieuwbare energie. 

3. Omgangsregels (rules-in-use):

Ostrom heeft het hier over regels over wie mag participeren, over welke positie, over het 

bepalen van de scope en over welke formeel geautoriseerde regels van toepassing zijn (wetten 

en bijbehorende regelgeving) en regels voor informatie en communicatie. Dit sluit aan op de 

inzet van de bestuurders voor toegang tot hernieuwbare energie.

Soortgelijke regels zijn evenwel ook van toepassing op de inzet van ontwikkelaars voor het ontsluiten 

van hernieuwbare energie. Ontwikkeling en exploitatie van de systemen daarvoor hebben hun 

eigen regelstelsel: formuleren van missie en pakket van eisen, aanbestedingsregels, regels voor 

prestatiebeheer, regels voor investeringen, exploitatie en financiële verantwoording, et cetera. 

Hoewel Ostrom dat niet expliciet heeft aangegeven passen mijns inziens zowel omgangsregels 

voor het bestuur van toegang tot hernieuwbare energie als omgangsregels voor het ontwikkelen 

van ontsluiten van hernieuwbare energie in het gedachtegoed van het IAD.

De toelichting op de component ‘omgangsregels’, dat het niet alleen om bestuurlijke regels gaat 

maar ook om regels voor ontwikkeling en exploitatie van het system, is een belangrijk uitgangspunt 

voor het hele speelveld. Zoals eerder in deze paragraaf aangegeven aan de hand van Koppenjan en 

Klijn (2004) en Klijn en Koppenjan (2016), opereren bestuurders en ontwikkelaars alle en gezamenlijk 

in het speelveld voor complexe vraagstukken over de behandeling van hernieuwbare energie als een 

common-pool resource. Ze hebben daar elkaar nodig in hun zoektocht naar oplossingen. Verderop in 

deze paragraaf is het conceptueel raamwerk uitgewerkt voor duurzame ontwikkeling met hernieuw-

bare energie. De behandeling van hernieuwbare energie als een common-pool resource volgt uit het 

speelveld. Dat betekent dat in het conceptueel raamwerk ruimte moet zijn voor inzet van zowel 

bestuurders als ontwikkelaars, ieder met hun eigen omgangsregels. 

Actiesituatie, proces en interacties

Kopers en verkopers op de markt hebben de intentie zich te oriënteren op een transactie (aankoop van 

een bloemkool op de groentemarkt) en daar eventueel toe over te gaan. Deze partijen onderkennen 

elkaars positie en mogelijke vormen van processen en interacties om in te kunnen zetten voor een 

gezamenlijk te bereiken uitkomst (outcome), in dit geval een aankoop of het besluit daarvan af te 

zien. Die partijen verkeren dan in een actiesituatie (Ostrom, 2005a: 32)19. Andere voorbeelden van 

actiesituaties zijn: gebruikers van een gezamenlijk te exploiteren bron (energie, vis, landbouw); 

minister, ondersteunend departement en volksvertegenwoordiging in voorbereiding van en besluit-

vorming over een nieuwe wet; of regeringsleiders die met elkaar over een verdrag onderhandelen.

De actiesituatie is de “black box” waarin partijen keuzes maken (McGinnis, 2011: 7): keuze uit 

andere partijen die in een positie verkeren en een actierepertoire tot hun beschikking hebben om in de 

actiesituatie op te treden (verkopers met hun producten, kopers met geld), keuze uit mogelijke vormen 

van interacties (informatie inwinnen, onderhandelen, kopen) en keuze uit de mogelijke uitkomsten 

(oriëntatie, wel of geen transactie). Wanneer de keuzes zijn gemaakt, gaan partijen interacties met 

elkaar aan in dienst van de beoogde uitkomst. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de actiesituatie.

Uitkomst: duurzame ontwikkeling met publieke waarde 

In de actiesituatie in het voorbeeld van de groentemarkt presenteert een verkoper zijn waar aan 

een potentiële koper. Wanneer deze belangstelling toont gaan koper en verkoper een interactie 

met elkaar aan die uiteindelijk moet leiden tot een besluit tot transactie (al of niet aankoop). De 

uitkomst van het transactieproces is de aankoop (of het afzien daarvan), waarbij verkoper en koper 

beide het gevoel hebben dat het transactieproces van waarde is geweest. De koper is tevreden met 

zijn aankoop; verkoper en koper kunnen ermee leven dat de koop niet is doorgegaan wanneer men 

het niet eens is geworden over de prijs.

De ‘uitkomst’ is meer dan het direct waarneembare en meetbare resultaat zoals, bijvoorbeeld, 

een hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie en de kostprijs voor winning en distributie daarvan. 

McGinnis (2011: 12) geeft een omschrijving waarin die subtiliteit zichtbaar is: “de uitkomst wordt 

bepaald door het samenspel van de resultaten van een gegeven actiesituatie en de processen en 

interacties daarin, en exogene invloeden waar mensen niet altijd controle over hebben”20. 

19 In deze publicatie spreekt Ostrom over ‘participants’. In latere publicaties, zoals (E. Ostrom, 2010) is in de figuur over de 
actiesituatie ‘participants’ vervangen door ‘actors’. In dit proefschrift houd ik consequent het begrip ‘partij’ aan. Dat begrip 
heeft hier dezelfde definitie als ‘actor’, maar past meer bij de leefwereld van betrokkenen bij duurzame ontwikkeling met 
hernieuwbare energie.

20 “Outcomes are generated by the conjuncture of the outputs of a given action situation, other closely related action situations, 
and exogenous influences that may not always be subject to effective control of human intervention.”
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Het woord ‘bepaald’ (generated) zegt, dat het niet alleen gaat om het resultaat (output) (“hoe-

veelheid opgewekte energie”), maar ook om wat dat resultaat teweegbrengt. Zo stelt Ostrom (2007: 

33) over uitkomsten: 

“In addition to predicting outcomes, the institutional analyst may evaluate the outcomes that 

are being achieved as well as the likely set of outcomes that could be achieved under alterna-

tive institutional arrangements. Evaluative criteria are applied to both the outcomes and the 

processes of achieving outcomes. Although there are many potential evaluative criteria, some 

examples are (1) economic efficiency, (2) equity through fiscal equivalence, (3) redistributional 

equity, (4) accountability, (5) conformance to general morality, and (6) adaptability.” 

Toegepast op hernieuwbare energie gaat het om de uitkomst van een combinatie van activiteiten, 

enerzijds van bestuur van toegang tot hernieuwbare energie, anderzijds van ontwikkelen van 

ontsluiten van hernieuwbare energie. De samenhang in deze activiteiten is krachtig omdat bestuur 

en ontwikkeling elkaar zouden kunnen versterken in de omgang met hernieuwbare energie met de 

karakteristieken van een common-pool resource. De uitkomst bestaat dan, bijvoorbeeld, uit: leve-

ringszekerheid van hernieuwbare energie, waarbij producenten en consumenten zich comfortabel 

voelen omdat het duurzaam is, een goed alternatief is voor conventionele energie en bijdraagt aan 

behoud van welvaart op langere termijn. De zes evaluatie criteria in het citaat hierboven zullen we 

nog tegenkomen in hoofdstuk 4, waar ze zijn gebruikt als inspiratie voor een tweedimensionaal raster 

voor het analyseren van publieke waarde.

Hier, in deze studie, heb ik ‘uitkomst’ geïnterpreteerd als een gezamenlijk door partijen in een 

actiesituatie gegenereerd en geregistreerd resultaat met daaraan toegevoegd de waardering daarvan. 

Het gaat om een gezamenlijke constatering of overeenstemming, formeel of informeel, die tot uiting 

komt in onder meer intentie, convenant, technische en financiële specificaties en voortgangsrapportages, 

contract en rechtspositie. Die constatering of overeenstemming is niet beperkt tot zaken waarover 

men het eens is met elkaar en waarvoor men verder wil samenwerken. Ook het vaststellen van een 

meningsverschil (to agree to disagree) is een uitkomst, omdat ook die een zekere waarde heeft voor 

betrokken partijen en daarom relevant is voor het proces. 

Praktische ervaringen met Ostrom’s IAD

Het IAD is inmiddels veelvuldig in onderzoek gebruikt, ook al lang voordat Ostrom de Nobelprijs voor 

haar werk op dit terrein ontving. Zo gaan Lubell et al. (2002) en Heikkila en Gerlak (2005) met het 

IAD in op samenwerkingsverbanden van publieke partijen in het beheer van natuurlijke bronnen, zoals 

beheer en gebruik van water in een stroomgebied. Parks et al. (1981), Percy (1984), Kiser (1984) en 

Whitaker (1980) refereren naar het IAD voor de analyse van samenwerking tussen publieke diensten 

in een stad of gemeente. En Kuhnert (2001) geeft aandacht aan hoe met name publieke partijen 

effectief ondernemerschap kunnen uitoefenen in situaties die collectieve actie vereisen. 

Indiana University (Bloomington, VS) beheert tot de dag van vandaag de zogenoemde “Ostrom 

workshop” waarin onderzoekers en studenten kennis en ervaringen ontwikkelen en uitwisselen over 

het gedachtegoed van Ostrom en de toepassing ervan in onderzoek (Cole & McGinnis, 2017). McGinnis 

en Blomquist (2017) roemen de brede toepasbaarheid van het IAD21 en benadrukken ook het multidis-

21 “public safety and citizen satisfaction in American metropolitan areas, to how diverse ways of organizing the management 
of water resources yield more and less sustainable outcomes around the globe; from the harvesting of fish to the transitions 
of regimes; and more.”

ciplinaire karakter ervan. Overigens beperken zij zich tot de disciplines in de sociale wetenschappen. 

Een bredere interpretatie van het multidisciplinaire karakter is daarentegen mogelijk en geeft meer 

ruimte aan de toepassing van het IAD. In dit proefschrift, bijvoorbeeld, betrek ik ook disciplines uit 

de systeemontwikkeling (techniek, financiën, organisatie).

In recente literatuur zien we nog steeds onderzoek met het IAD aan vraagstukken waarmee Ostrom 

indertijd furore heeft gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn Nigussie et al. (2018) over duurzaam grond- en 

waterbeheer in Ethiopië, Lestari et al. (2018) over duurzame elektrificatie van landelijke gebieden 

in Indonesië en Shah en Niles (2016) over beleidsontwikkeling voor een duurzame energievoorziening 

in het Caribisch gebied. De laatste twee studies laten bovendien zien dat de inzet van het IAD voor 

de analyse van governance in energievraagstukken niet uniek is. 

Daarnaast zien we ook toepassingen van het IAD in hoogmoderne samenlevingen. Zo gebruikt 

Shackelford (2018) het IAD voor vraagstukken rond het ‘internet-of-things’. Iets soortgelijks doen 

Heldeweg en Lammers (2015) in onderzoek aan de wettelijke uitdagingen die smart-grid ontwikkelingen 

met zich meebrengen. Bijzondere vormen van toepassing van het IAD zijn zichtbaar in vraagstukken 

over de kwetsbaarheid van infrastructuur voor natuurrampen. De orkanen Katrina en Sandy hebben 

huisgehouden in New Orleans en New York en daarbij grote delen van de infrastructuur beschadigd. 

Anderies, Janssen en Schlager (2016) en Schlager (2016) spreken in dit verband over ‘coupled infra-

structure systems’ en hebben gebruik gemaakt van het IAD in de analyse ervan. Anderies benadrukt 

dat dit soort vraagstukken niet beperkt zijn tot engineering problemen, een gegeven dat ook van 

toepassing is op vraagstukken in de energietransitie. 

Onder meer Whaley en Weatherhead (2014) laten zien dat onderzoekers ook gebruik maken van 

varianten van het IAD. Zo presenteert Whaley een zogenoemd ‘politicized’ versie van het IAD, met 

aandacht voor normatieve concepten zoals verdelen van macht en vertrouwen. Daarmee maakt hij 

een overlap met het collaborative governance gedachtegoed, waarop ik in hoofdstuk 5 inga.

Een conceptueel raamwerk voor analyse van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie

Vraagstukken over duurzame ontwikkeling met de common-pool resource hernieuwbare energie 

zijn complex omdat ze collectieve actie vereisen van zowel publieke als private partijen. Ostrom’s 

conceptueel raamwerk IAD in figuur 3.1 is in beginsel geschikt voor analyse van dit soort vraagstuk-

ken. Daarom is het IAD voor deze studie aangepast naar het conceptueel raamwerk voor analyse van 

duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie in figuur 3.2. De opzet van het raamwerk is niet 

anders dan die van het IAD. De aanpassingen betreffen:

1. het uitgangspunt dat deze studie gaat over de common-pool resource hernieuwbare energie, 

een uitgangspunt dat zijn basis heeft in het speelveld, en

2. de inzet van partijen in actiesituaties langs de bestuurslijn voor toegang tot en de ontwikkellijn 

voor ontsluiten van hernieuwbare energie. 

Zo is het IAD van Ostrom toegepast als conceptueel raamwerk voor een collectieve actieprobleem 

met hernieuwbare energie als een CPR. Hoewel het IAD van Ostrom een breed geaccepteerd en 

gewaardeerd onderzoeksinstrument is, is het voor zover bekend nog niet op die manier gebruikt.

Uitgangspunt in het speelveld van het conceptueel raamwerk voor duurzame ontwikkeling met 

hernieuwbare energie (figuur 3.2) is dat gezien de redenering in dit hoofdstuk, hernieuwbare energie 

een common-pool resource is. In tegenstelling tot het IAD van Ostrom is in het conceptueel raamwerk 

voor analyse van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie in figuur 3.2 geen terugkoppeling 
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opgenomen van de uitkomst naar het speelveld. Daarmee wil ik benadrukken dat het speelveld, inclusief 

het uitgangspunt voor hernieuwbare energie, onveranderlijk is, in lijn met de inzet van bestuurders 

en ontwikkelaars voor hernieuwbare energie voor iedereen. Het sluit overigens ook aan op eerdere 

versies van het IAD, zoals in Ostrom et al. (1994), waar Ostrom in plaats van ‘externe variabelen’ het 

begrip ‘exogene variabelen’ gebruikt. 

Mocht het uitgangspunt voor hernieuwbare energie op een gegeven moment zijn verlaten, dan 

lijkt er sprake te zijn van een geheel nieuw speelveld en van een andere inzet van bestuurders en 

ontwikkelaars voor respectievelijk toegang tot en ontsluiten van hernieuwbare energie. Dan zou het 

volgens Ostrom’s IAD onvermijdelijk zijn het conceptueel raamwerk aan te passen aan het andere 

speelveld en de andere inzet van bestuurders en ontwikkelaars. Toch past hier een nuancering. 

Gezien het complexe karakter van vraagstukken over hernieuwbare energie als CPR is het denkbaar, 

dat betrokken partijen acties ondernemen waarbij ze zich niet realiseren dat die acties strijdig zijn 

met het uitgangspunt van hernieuwbare energie als een CPR. Zolang betrokkenen dit uitgangspunt 

niet expliciet hebben verlaten, is het speelveld inclusief uitgangspunt en de inzet van hernieuwbare 

energie voor iedereen nog steeds van toepassing. Met het conceptueel raamwerk in figuur 3.2 is 

vast te stellen hoe uitkomsten bij de evaluatie blijken af te wijken van het uitgangspunt in het 

speelveld voor hernieuwbare energie. Binnen de context van het exogene speelveld heb ik voorzien 

in de terugkoppeling van de uitkomst van activiteiten naar de actiesituatie door de introductie van 

het begrip ‘arrangement’, een specifieke, concrete en aan een tijdsperiode gebonden uitwerking 

van een actiesituatie door een selectie van partijen. Dat maakt het mogelijk de terugkoppeling te 

identificeren en in beeld te brengen (hoofdstuk 5 bevat de uitwerking van het begrip ‘arrangement’ 

en de rol ervan in de terugkoppeling van uitkomst naar actiesituatie). 

De kern van het conceptueel raamwerk bestaat uit de actiesituatie, het proces en interacties die 

daarin plaatsvinden, en de uitkomsten als resultaat daarvan. Deze begrippen zijn in het conceptueel 

raamwerk nog niet zodanig uitgewerkt dat daarmee ook de effectiviteit en de resultaten van de 

activiteiten van partijen kunnen worden onderzocht. Nadere concretisering is nodig om deze begrippen 

te kunnen gebruiken in het casusonderzoek. 

In hoofdstuk 4 ga ik daarom in op wat in onderzoekstermen de afhankelijke variabele van dit 

onderzoek is: de uitkomsten van de processen en interacties in de beide typen actiesituaties. In dit 

hoofdstuk ontwikkel ik op basis van theorievorming over publieke waarde een evaluatie van de inzet 

van partijen voor duurzame ontwikkeling en de waardering van de uitkomsten daarvan. 

In hoofdstuk 5 komt vervolgens het proces van samenwerking voor duurzame ontwikkeling aan de 

orde en met name de arrangementen daarin die partijen aangaan om een beoogde uitkomst te bereiken.

Figuur 3.2 Conceptueel raamwerk voor analyse van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie

Ú 
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De inspanningen voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie resulteren idealiter uitein-

delijk in praktische oplossingen. Dan hebben we het over de ‘uitkomst’, een begrip dat in het vorige 

hoofdstuk is geïntroduceerd als onderdeel van het conceptueel raamwerk voor duurzame ontwikkeling 

met hernieuwbare energie. In dit hoofdstuk ga ik in op de vraag hoe partijen oplossingen met her-

nieuwbare energie kunnen ontwikkelen en welke criteria zij kunnen toepassen in de evaluatie van 

de prestatie van deze oplossingen. Dat gebeurt aan de hand van de ‘publieke waarde’: een concreet 

verifieerbare variabele die tot uitdrukking brengt in hoeverre de oplossing beantwoordt aan de wensen 

in de samenleving en of en hoe de samenleving deze oplossing accepteert. De theorie rond publieke 

waarde gebruik ik om de relatie te leggen tussen de inzet van partijen voor toegang en ontsluiten van 

hernieuwbare energie (hoofdstuk 3) en de waardering van de uitkomsten daarvan (dit hoofdstuk). Dit 

vormt de tweede bouwsteen voor het onderzoek instrumentarium van dit proefschrift.

4.1 Publieke waarde van hernieuwbare energie voor iedereen

Publieke waarde is als begrip zo abstract, dat iedereen daar een eigen invulling aan kan geven en 

dat ook doet. Daar is ook reden voor, want publieke waarde staat ook dichtbij: een dienst of product 

met publieke waarde heeft niet alleen betekenis voor de samenleving als geheel, maar ook voor het 

individu aan wie de dienst is verricht of die eigenaar is van dat product. Hoe een individu publieke 

waarde beleeft is afhankelijk van de situatie waarin hij verkeert. Het begrip ‘publieke waarde’ 

heeft de afgelopen decennia binnen de bestuurskunde aan betekenis gewonnen. Het is ook relevant 

in andere disciplines met producten en gedachten die bruikbaar zijn voor publieke waardecreatie. 

Publieke waarde is ook in deze studie een belangrijk begrip. In dit proefschrift gebruik ik publieke 

waarde als verzamelbegrip voor de waardering van uitkomsten van activiteiten voor het ontwikkelen 

en operationaliseren van hernieuwbare energie. Daarom ga ik hieronder in op het begrip ‘publieke 

waarde’, wat het is en wat niet, en hoe ik het definieer met het oogmerk van deze studie.

Wat is ‘publieke waarde’?

Moore (1995; 2003) beschouwt publieke waarde als de optelsom van de veelheid aan waarden die een 

democratische samenleving graag geproduceerd en behartigd wil zien (al dan niet door overheden). 

Over de omgang met publieke waarde heeft Moore ontegenzeggelijk veel methodologische bijdragen 

geleverd. Verderop in dit hoofdstuk maak ik daarvan gebruik bij de methode van analyse van de 

publieke waarde in maatregelen en oplossingen voor vraagstukken over hernieuwbare energie. 

Toch blijft, ook bij Moore, de definitie van het begrip ‘publieke waarde’ hangen in het abstracte. 

Het is een combinatie van een aantal waarden zoals de samenleving die waardeert en beoordeelt. 

“There is a growing sense that it is an idea whose time has come – that public value thinking 

and action may help to make sense of the very complex changes and tough challenges now 

facing governments and communities in a period of profound political economic and social 

restructuring” (Benington & Moore, 2011: 2).

4 Publieke waardecreatie met  
hernieuwbare energie
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Zo staat in een publicatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR over de 

platformsamenleving (Dijck, Poel & Waal, 2016: 12) dat 

“publieke belangen zaken (zijn) die van dermate groot belang voor de samenleving worden 

geacht dat de organisatie ervan collectieve zorg verdient. Wat die publieke waarden zijn, ligt 

niet bij voorbaat vast, maar is de uitkomst van een voortdurend politiek proces. Uiteindelijk 

beslist een democratisch gekozen parlement welke zaken er collectieve aandacht verdienen.” 

Verschillende onderzoekers hebben getracht publieke waarde concreter tot uitdrukking te brengen. 

Williams en Shearer (2011) hebben de noodzaak daartoe onderbouwd22. Prebble (2016) bespreekt het 

idee van definitie van publieke waarde door arbitrage namens de samenleving (“public as a whole”), 

maar ziet problemen daarin door het ambigue karakter van het begrip publieke waarde23. Papi et al. 

(2018) laten publieke waarde zien als een hiërarchische opbouw van sociologische en economische 

componenten. De variatie in de literatuur laat zien dat de theorie over de omgang met publieke 

waarde nog sterk in ontwikkeling is.

Publieke waarde ligt niet vast maar komt tot stand in politieke processen. Wanneer partijen het 

technisch en normatief fundamenteel met elkaar oneens zijn over de oplossing van een probleem, 

dan spreken we van zogeheten ‘wicked problems’. De waardering van strategieën waarmee clus-

ters van partijen pogen om te gaan met wicked problems is afhankelijk van de appreciatie in de 

samenleving van de publieke waarde die daarmee tot stand wordt gebracht. In de literatuur over 

wicked problems zijn aanwijzingen te vinden over hoe partijen verstandig om kunnen gaan met de 

cognitieve, politieke en institutionele complexiteit van wicked problems (Head, 2008). Zo moeten 

partijen beschikken over strategische capaciteiten zoals reflexiviteit, veerkracht, responsiviteit en 

het vermogen tot revitalisering (Termeer, Dewulf, Breeman & Stiller, 2015) en moeten ze in staat zijn 

tot systeemdenken, samenwerken, coördineren en adaptief leiderschap (Head & Alford, 2015). Dat 

vraagt nogal wat, zeker ook binnen de context van liberale democratieën waarin de institutionele 

‘rules of the game’ nu niet bepaald erop zijn gemaakt om sectoroverstijgende, transnationale en 

intergenerationele vraagstukken te lijf te gaan (Adachi, 2019).

Publieke en private partijen dragen bij aan publieke waarde

Moore verbindt publieke waarde vooral met overheden en functionarissen die daarin werkzaam 

zijn. Daaruit zou men kunnen concluderen dat publieke waarde vooral een aandachtpunt is van de 

publieke sector, en de vraag is of dat wel terecht is. Symes besteedt daar in zijn review van Moore’s 

Creating Public Value aandacht aan. Hij benadrukt dat publieke waarde niet een exclusief onderwerp 

is van de politiek of overheden: “political management and servicemanagement are not mutually 

exclusive”, aldus Symes (1999: 166). Hij geeft aan dat op operationeel niveau ook de private sector 

kan voorzien in werkbare processen die organisaties in de publieke sector kunnen gebruiken in de 

ontwikkeling van publieke waarde. Op die manier kunnen in de publieke sector, net als in de private 

sector, strategisch management en de oriëntatie op dienstverlening aan klanten met elkaar worden 

verbonden. Symes pleit er dan ook voor die twee invalshoeken in de theoretische beschouwing van 

publieke waarde met elkaar te verenigen.

22 “The authors argue that if the espoused aspirations for the public value framework are to be realized, a concerted process 
of research, debate and application is required”.

23 “significant practical problems for practitioners by understating the degree of ambiguity that is inherent in the pursuit of 
public value”.

Meynhardt, Gomez en Schweizer (2014: 5) ondersteunen deze zienswijze. Zij zien het creëren van 

publieke waarde niet voorbehouden aan alleen overheden en andere organisaties zonder winstoogmerk: 

“In its most general form, public value is defined as a contribution to society and its functio-

ning. Public value represents impacts on wider society including, but not limited to, economic 

results or financial gains. It redefines the entire idea of value creation by taking into account 

moral and political, as well as utilitarian and hedonistic, aspects of value creation. In other 

words, value is not just about money, it is about a change in peoples’ perception of living in 

a community and society. Can corporations, let’s say, create moral values? Yes, they can, and 

they do so on a daily basis, externally, in customer interaction as well as, internally, in their 

corporate culture”. 

Dijck et al. (2016) bevestigen dit. Internet vormt het gremium voor platformen, waar leveranciers en 

consumenten elkaar ontmoeten voor specifieke diensten en producten. AirBNB voor tijdelijke verhuur 

van woningen en Uber voor taxidiensten zijn hiervan een voorbeeld. Maar platformen kunnen ook 

geschikt zijn voor producten en diensten met een bepaalde publieke waarde. Voorbeelden hiervan 

zijn platformen voor buurtactiviteiten en buurtveiligheid. Dijck et al. (2016: 33-34) constateren: 

“In een platformsamenleving moeten we leren omgaan met het borgen van publieke belangen 

in een nieuw ecosysteem waarin algoritmes, verdienmodellen en gebruiksvoorwaarden van 

platformen een steeds grotere rol spelen. Het kan daarbij gaan om heel specifieke belangen 

zoals privacy en veiligheid van persoonlijke data - belangen die we direct associëren met 

internetverkeer - maar ook om veel algemenere publieke belangen, zoals bijvoorbeeld toe-

gankelijkheid van (publieke) voorzieningen, het eerlijk verdelen van kosten voor collectieve 

diensten, het voorkomen van uitbuiting of discriminatie, het duurzaam gebruik van hulpbronnen 

of directe toegang tot informatie en nieuws. Die waarden worden niet ‘als vanzelf’ door 

platformen gediend, maar zijn de inzet van een belangenstrijd om een nieuwe balans in die 

maatschappelijke ordening te brengen.” 

Zij stellen dat in een platformsamenleving private en publieke belangen praktisch altijd door elkaar 

spelen en ze vaak moeilijk te scheiden zijn. Ze benadrukken, dat het belangrijk is om publieke 

waarden en publiek belang niet gelijk te stellen aan de publieke sector. De aanbeveling van Symes 

om de invalshoeken van publieke sector en private sector te verenigen in de theorie van publieke 

waarde sluit aan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van publieke en private partijen om bij 

te dragen aan publieke waarde. Dat is relevant voor de analyse aan publieke waarde, zeker in deze 

tijd waarin het onderscheid tussen publieke en private partijen in hun omgang met publieke waarde 

steeds minder scherp is. 

Hernieuwbare energie en publieke waarde 

Duurzame ontwikkeling is meetbaar, maar het aantal indicatoren is erg groot. Dat komt door het 

brede perspectief van waaruit duurzame ontwikkeling is gedefinieerd, zoals door de Verenigde Naties 

in de eerdergenoemde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s). Voor een hanteerbare 

set indicatoren voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie sluit ik aan op het deel van 

de doelstellingen van duurzame ontwikkeling (SDG’s) dat van belang is voor hernieuwbare energie 

(zie paragraaf 3.1). Het betreft de doelstellingen (7) betaalbare en schone energie, (9) duurzame 

infrastructuur, bedrijvigheid en informatie, (11) duurzame steden, (12) verantwoorde consumptie en 

productie en (13) klimaatbescherming.
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De vijf doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die van belang zijn voor hernieuwbare energie, 

zijn georiënteerd in drie richtingen: (1) creëren van omgevingen die een voedingsbodem zijn voor 

duurzame ontwikkelingen, (2) duurzame uitvoering van (economische) activiteiten, en (3) verminderen 

uitstoot broeikasgassen. Het CBS (2016) geeft aanwijzingen voor de meetbare indicatoren hiervoor.

Doelstelling elf over duurzame steden gaat over veilig en betaalbaar verblijven en wonen in die 

steden en over het minimaliseren van de impact van activiteiten op de leefomgeving. Doelstelling 

zeven over betaalbare en schone energie, en doelstelling twaalf over verantwoorde consumptie en 

productie, benoemen duurzame consumptie en productie (van onder meer energie) en het duurzaam 

en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen daarvoor. Doelstelling zeven gaat expliciet in op 

het maximeren van het aandeel van hernieuwbare energie in de totale productie en consumptie van 

energie. Ook benoemt doelstelling zeven het belang van een zo groot mogelijke participatie van partijen 

(burgers en andere private partijen) in de toegang tot hernieuwbare energie. Doelstelling negen over 

duurzame infrastructuur, bedrijvigheid en informatie, en doelstelling dertien over klimaatbescherming, 

sturen op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. 

In deze uitwerking van doelstellingen is te zien dat duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie meer is dan een opsomming van technische specificaties van een voorziening voor hernieuwbare 

energie. De doelstellingen bevatten ook aanwijzingen voor het aansturen op een inrichting van de 

leefomgeving die stimuleert op duurzaam gedrag en op participatie van partijen in de toegang tot 

hernieuwbare energie. Deze doelstellingen en hun indicatoren geven samen invulling aan de beoogde 

publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie.

Dat publieke waarde meer is dan het voldoen aan een aantal systeemtechnische specificaties zien 

we bevestigd in de literatuur. Het Rathenau instituut (Kool et al., 2017: 140) vraagt aandacht voor 

de rol die technologie kan spelen in het al of niet bevorderen van publieke waarden, maar situeert 

die rol direct ook in bredere maatschappelijke en governance contexten: 

“Daarbij is het van belang om op te merken dat technologie op zichzelf nooit goed of slecht is, 

of neutraal (Kranzberg 1986). Technologie kan diverse maatschappelijke en ethische implicaties 

hebben, maar deze variëren sterk naar gelang de context en praktijken waarin de technologie 

wordt ingezet, en hoe deze ontworpen is. De bouwblokken en de infrastructuur van de nieuwe 

digitale samenleving krijgen nu hun beslag. Maar het governancesysteem om om te gaan met 

de maatschappelijke en ethische kwesties daardoor ontstaan, schiet op meerdere dimensies 

tekort. … 

Tegelijkertijd is duidelijk dat we niet met lege handen staan. Bestaande normen, regels en 

wetten zijn vaak ook van toepassing in de onlife wereld [sic]. Het belang van de bescherming 

van publieke waarden en grondrechten is alom erkend; ze zijn vastgelegd in o.a. de Neder-

landse Grondwet, het EU-Handvest van de Grondrechten en door Nederland geratificeerde 

internationale verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de 

Verenigde Naties (1948). De belangrijkste taak die voor ons ligt, is dan ook om alom erkende 

publieke waarden in de alledaagse praktijk van de nieuwe digitale samenleving daadwerkelijk 

te borgen. Zonder actie van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en burgers 

bestaat het gevaar dat terwijl we grip proberen te krijgen die nieuwe digitale wereld, de 

kaders voor de bescherming van publieke waarden in de praktijk aan betekenis verliezen”. 

De publicatie van het Rathenau Instituut gaat vooral over ICT-technologie en diensten, maar de 

bevindingen zijn ook van toepassing op andere ontwikkelingen, zoals de energietransitie. Zo stelt 

Putters (2017a):

“Duurzaamheid gaat ook over invloed op je leefomgeving. Bij het opzetten van een energie-co-

operatie of woonblok moet je de weg weten. Hoogopgeleiden vinden ook hier vaker ingangen 

via hun netwerken en ontvangen daardoor eerder de voordelen van duurzame energie en anders 

bouwen. Zonder ondersteuning in vaardigheden, informatie en netwerken wordt de sociale 

scheidslijn met andere bevolkingsgroepen ook in de leefomgeving steeds meer zichtbaar. … 

Maatschappelijke tegenstellingen, zoals naar opleidingsniveau, kunnen groter worden door het 

wel of niet hebben van toegang tot duurzame consumptie en het wel of niet hebben van profijt 

van een duurzame leef- en woonomgeving. De klimaatverandering moet geen splijtzwam zijn, 

maar deel van de agenda van een inclusieve samenleving”. 

En kort daarop betoogt hij (Putters, 2017b): 

“De tweede transitie is de overgang naar een ecologisch en maatschappelijk duurzame samen-

leving en economie. Als maatschappelijk bewust consumeren, zoals gezond eten en minder 

vervuilend leven en bewegen, alleen door rijken en hoogopgeleiden kan worden betaald, dan 

groeit de kans op maatschappelijk conflict tussen gepolariseerde bevolkingsgroepen. Als de 

plaatsing van windmolens, de inrichting van een wijk of het oprichten van een energiecoö-

peratie niet beïnvloedbaar en bereikbaar is voor iedereen, omdat de systemen en instituties 

onbegrijpelijk zijn geworden, dan blijft duurzaamheid een speeltje voor een elite. Het zal de 

basis moeten zijn voor het toekomstige samenleven”.

Putters’ opvattingen dat klimaatverandering geen splijtzwam en dat duurzaamheid geen spelletje 

voor de elite zou mogen zijn, zijn normatief van aard. Hij geeft hiermee impliciet aan dat gevolgen 

van klimaatverandering en vraagstukken over duurzaamheid en hernieuwbar energie in het bijzonder 

de kenmerken hebben van wicked problems, waarbij de publieke waarde van oplossingen hiervoor 

niet eenduidig is vast te stellen. Maar zijn zorgen over toename van maatschappelijke tegenstellingen 

bij de implementatie van maatregelen voor duurzaamheid zijn wel relevant als illustratie van en de 

bevestiging voor de omgang met hernieuwbare energie als een common-pool resource. Zorgpunten 

zoals aangereikt door het Rathenau Instituut en Putters, zijn een aansporing om werk te maken van 

publieke waarde als meetbaar en analyseerbaar evaluatiecriterium in duurzame ontwikkeling met 

hernieuwbare energie. 

Het analyseren en concreet maken van effecten van activiteiten op publieke waarde is niet nieuw. 

Overheden hechten eraan inzicht te hebben in de maatschappelijke gevolgen van beleid met een 

technologische invalshoek. In Nederland is het instrument ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse’ 

(MKBA) bekend en veelvuldig toegepast bij de ontwikkeling van grote infrastructurele projecten. De 

MKBA is een informatie-instrument dat de besluitvorming over een beleidsmaatregel of beleidsinitiatief 

ondersteunt, zodat beleidskeuzes zoveel mogelijk op objectieve gronden kunnen worden gemaakt 

(Romijn & Renes, 2013). Kenmerkend voor de MKBA is, dat effecten van een maatregel, risico’s en 

onzekerheden daarbij, en de hieruit voortvloeiende voor- en nadelen voor de maatschappij zoveel 

mogelijk in geld worden gewaardeerd en gekwantificeerd. Zo geeft de MKBA een saldo in de vorm 

van kosten en baten voor maatschappelijke welvaart, ook die waarvoor geen marktprijzen bestaan. 

Denk daarbij aan natuur, landschap, veiligheid, cultuurhistorie en sociale cohesie.

Maar hoewel de MKBA een aantrekkelijk instrument lijkt voor het analyseren van publieke waarde, 

zijn er beperkingen aan de inzetbaarheid van de MKBA daarvoor (Romijn & Renes, 2013). Zo is het niet 

altijd mogelijk om daadwerkelijk de kosten en baten te bepalen en ontbreekt afdoende, empirisch 

verkregen informatie daarvoor. Daarnaast is de inzetbaarheid van de MKBA twijfelachtig in gevallen 

waarin economische efficiëntie van ondergeschikt belang is. Ook In ’t Veld (2014: 10) waarschuwt 
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dat effecten van activiteiten op publieke waarde (“op het niveau van een samenleving”) zo complex 

zijn dat “ze zich niet lenen voor monetarisering” en dat de MKBA daarom te beperkt is om hier toe te 

passen. Het Centraal Planbureau CPB onderkent in de notitie De probleemcheck: Het verband tussen 

probleemanalyse en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (2013), dat goede afwegingen vooraf 

over de inzet van de MKBA nodig zijn om te voorkomen dat de toepassing van de MKBA met haar 

beperkingen tot onjuiste en desalniettemin invloedrijke conclusies leidt in de beleidsontwikkeling. Zij 

stellen daarom voor dat MKBA-opstellers samen met de opdrachtgevers een zogeheten ‘probleemcheck’ 

uitvoeren voorafgaande aan de toepassing van de MKBA. 

De inzet van analyse-instrumenten die beogen publieke waarde concreet inzichtelijk te maken, 

vereist kritische afweging. Voor het maken van keuzes in duurzame ontwikkeling is het concreet 

uitdrukken van publieke waarde aantrekkelijk, maar besluitvorming op basis van schijnzekerheid ligt 

op de loer. Daarom heb ik instrumenten zoals de MKBA niet in deze studie betrokken. Toepassing van de 

MKBA bij duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie kan nuttig zijn voor het beantwoorden van 

specifieke vragen, mits rekening wordt gehouden met de beperkingen die hierboven zijn gememoreerd.

De publieke waardebalans

Moore heeft zelf ook onderkend dat publieke waardecreatie gepaard moet gaan met praktische vormen 

van waardering en verantwoording. Als dat niet mogelijk zou zijn, is er ook geen referentie voor 

publieke waarde waarop gestuurd kan worden. Een algemeen toepasbaar kader voor het vaststellen 

van publieke waarde is echter niet zo maar voorhanden (Moore, 2014: 475): “One can construct a 

general framework for recognizing public value, but such frameworks have to be filled out in particular 

circumstances to have much philosophical, political, or managerial value”. De enige mogelijkheid 

om inzicht te krijgen in de opbouw en inhoud van publieke waarde is aan de hand van praktische 

ervaringen in concrete casus. Dat kan door voor elke casus een op die casus toegespitste ‘balans’ 

van publieke waarde op te stellen (public value account). Het opstellen van zo’n casus specifieke 

publieke waardebalans kan bijdragen aan (1) uitgebreide verantwoording door betrokken publieke en 

private partijen24, (2) verbeterde collectieve besluitvorming en (3) continu leren over welke acties 

waardevol en mogelijk zijn. 

Aan de linkerzijde van de publieke waardebalans (Moore, 2013, zie tabel 4.1) staan de financiële 

kosten voor publieke waardecreatie (costs). Rechts staat de opsomming van posten die samen de 

uitkomst (outcome) vormen van publieke waardecreatie. 

24 Moore legt de nadruk op overheden, maar zoals eerder gesteld in dit hoofdstuk draagt naast de publieke sector ook de private 
sector bij aan publieke waarde.

Deze balans vormt een hulpmiddel om inzicht te verwerven in de ontwikkeling van de publieke waarde 

als gevolg van handelingen van publieke en private partijen. Maar de toepassing ervan zal pas bruikbaar 

zijn als meer rekening wordt gehouden met het universele belang van publieke waardecreatie en 

de betrokkenheid van partijen daarbij, publiek en privaat. Daarnaast moet de rechter kolom in de 

rekening (outcome) de verschillende soorten waarden en hun bijdrage aan publieke waarde inzichtelijk 

maken. In het IAD heeft Ostrom een aantal criteria benoemd voor de evaluatie van uitkomsten van, 

bij voorbeeld, duurzame ontwikkeling. Het gaat om een zestal criteria. Deze heb ik voor deze studie 

verdeeld in twee groepen: rentabiliteitscriteria en maatschappelijke criteria.

De rentabiliteitscriteria zijn:

1. Economische haalbaarheid en validiteit, uitgedrukt in kosten en baten van middelen: geld en 

andere budgetten, zoals beschikbare technologie en grondstoffen (economic efficiency);

2. Mate waarin een gebruiker van een publieke dienst via de fiscus bijdraagt aan het tot stand 

komen en de exploitatie van de dienst (equity through fiscal equivalence);

3. Toedeling van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor een dienst (accountability).

De maatschappelijke criteria zijn:

1. Mate waarin minderdraagkrachtige partijen gebruik kunnen maken van een dienst (redistributional 

equity);

2. Mate waarin een project of activiteit aansluit op de morele standaarden in de samenleving 

(conformance to general morality);

3. Mate waarin een project of activiteit in staat is te anticiperen op veranderingen in, bij voor-

beeld, de beschikbaarheid van middelen en opvattingen in de samenleving over duurzaamheid 

(adaptability).

Deze criteria zijn een reflectie van de differentiatie in waarden die samen de publieke waarde vormen. 

Ik heb ze gebruikt als inspiratie bij de uitwerking van een publieke waarderekening naar een raster 

voor publieke waarde. 

Use of  

Collectively Owned Assets and Financial Costs

Achievement of  

Collectively Valued (Social) Outcome

Financial Costs Mission Achievement

Client Satisfaction by 

• Service Recipients

• Obligatees

Unintended Negative Consequences Unintended Positive Consequences

Social Costs of Using Authority
Fairness experienced

Support for a good and just society

Tabel 4.1 De publieke waardebalans (bron: Moore 2013)
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Ruimte voor publieke waarde 

De doelstellingen van duurzame ontwikkeling zoals beschreven door de Verenigde Naties in de sus-

tainable development goals laten een grote verscheidenheid zien, ook wanneer we ons concentreren 

op de rol van hernieuwbare energie hierin (zie paragraaf 3.1). Met haar zes evaluatiecriteria laat 

Ostrom zien dat ze oog heeft voor de differentiatie in het aggregatiebegrip ‘publieke waarde’. In de 

publieke waarde balans komt die differentiatie ook wel tot uiting, maar zij is desalniettemin moeilijk 

bruikbaar omdat alle componenten van de publieke waarde onder de noemer van één uitkomst vallen, 

in het rechterdeel van de balans (zie tabel 4.1). 

De differentiatie in publieke waarde die het gevolg is van een uitkomst van een activiteit of 

maatregel is voor te stellen als een positie van de publieke waarde in een tweedimensionale ruimte. 

Het gaat om of een bijdrage aan de rendabele opbrengst van die activiteit, of een bijdrage aan de 

maatschappelijke meerwaarde ervan, of een combinatie van die twee. Rendabele opbrengst en 

maatschappelijke meerwaarde zijn de begrippen om tot uitdrukking te brengen of en in welke mate 

wordt voldaan aan rentabiliteit criteria en maatschappelijke criteria. Hier volgen de definities van 

deze begrippen, toegesneden op duurzame ontwikkeling met de common-pool resource hernieuwbare 

energie. 

Rendabele opbrengst

Een definitie in termen van geld of andere middelen is hier te beperkt. ‘Rendabele opbrengst’ gaat meer 

om de mogelijkheden die een partij heeft om hernieuwbare energie te produceren of te verbruiken 

(opbrengst) tegen acceptabele marktconforme voorwaarden (rendabel). 

Het ontsluiten van zonne-energie is pas interessant als de ontsluitende partij de investering voor 

de zonnepanelen kan opbrengen of kan laten financieren en hij de opgewekte energie vervolgens voor 

een aantrekkelijk tarief kan verkopen. Hetzelfde geldt voor de partij die de ontsloten zonne-energie 

verbruikt. Voor hem moeten de investeringen in zijn eigen infrastructuur om deze energie beschikbaar 

te krijgen, aanvaardbaar zijn, en moet hij vervolgens de opgewekte energie tegen een aantrekkelijk 

tarief kunnen aankopen. Overigens zou een partij zowel ontsluiter als verbruiker kunnen zijn – denk 

aan een huishouden dat de energie verbruikt die door hemzelf met zonnepanelen is opgewekt.

Rendabele opbrengst gaat dus vooral over in hoeverre partijen gelegenheid krijgen (conform 

inzet voor toegang tot de common-pool resource) en er vervolgens bedrijfseconomisch in slagen 

hernieuwbare energie op te wekken of te verbruiken (conform inzet voor ontsluiten van de CPR).

Maatschappelijke meerwaarde

‘Maatschappelijke meerwaarde’ gaat om creatie van waarde die verder gaat dan de belangen van een 

individuele betrokkene. Dat komt tot uiting in het begrip ‘meerwaarde’, additionele waarde bovenop 

de hierboven genoemde rendabele opbrengst. ‘Maatschappelijk’ geeft aan dat het om een zaak gaat 

die boven het individuele belang uitstijgt, van belang is voor een leefgemeenschap of samenleving 

en daarmee ook weer ten goede komt aan het individu.

De uitgangspunten voor omgang met een common-pool resource (inzet voor ontsluiten en voor 

toegang) bieden aanknopingspunten voor uitwerking van de maatschappelijke meerwaarde. De 

hernieuwbare energie kan weliswaar ontsloten zijn voor productie en verbruik, maar daarmee vol-

doet deze niet per definitie aan het uitgangspunt dat in de omgang met een common-pool resource 

niemand ervan wordt uitgesloten. Stel dat in een leefgemeenschap slechts een deel van de partijen de 

mogelijkheid heeft te investeren in zonnepanelen of zich het tarief voor de opgewekte hernieuwbare 

energie financieel kan permitteren. Dan kan er sprake zijn van rendabele opbrengst, maar dat is nog 

geen waarborg dat alle partijen in die gemeenschap gebruik kunnen maken van mogelijkheden om 

zonne-energie te ontsluiten en te verbruiken. 

Maatschappelijke meerwaarde gaat in het geval van de common-pool resource hernieuwbare energie 

om de mate waarin partijen in een gemeenschap kunnen participeren door toegang te krijgen tot het 

opwekken of verbruiken van hernieuwbare energie en daar vervolgens ook daadwerkelijk toe in staat 

zijn. Participatie betekent hier: daadwerkelijk deelnemen aan. In de bestuurlijke praktijk zien we 

vaak het gebruik van het begrip ‘participatie’ voor het beschrijven van een proces van ‘meepraten 

met’ en ‘inspraak hebben in’25. In dit proefschrift is participatie met de betekenis van ‘daadwerkelijk 

deelnemen aan’ een indicator of partijen al of niet actief zijn in een actiesituatie (zie daarvoor het 

IAD van Ostrom in figuur 3.1).

Een publieke waarderaster voor hernieuwbare energie

De publieke waarde van een hernieuwbaar energie-initiatief zie ik in deze studie dus als de combinatie 

van rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde, zoals hierboven gedefinieerd. Met het 

onderscheid in de publieke waarde tussen rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde zou 

er rendabele opbrengst kunnen zijn zonder maatschappelijke meerwaarde, of zelfs met verlies aan 

maatschappelijke meerwaarde. Eenzelfde redenering is ook omgekeerd te maken: maatschappelijke 

meerwaarde zonder rendabele opbrengst of met bedrijfseconomisch verlies. 

Om in de analyse van de bijdrage van activiteiten aan de publieke waarde van duurzame ontwik-

keling deze mogelijkheden zichtbaar te maken, introduceer ik hier een ‘raster voor publieke waarde’ 

(zie figuur 4.1) dat de ruimte voor verschillende soorten publieke waardecreatie demarqueert. De 

uitkomst van een activiteit in termen van bijdrage aan publieke waarde is hier weergegeven in twee 

dimensies. Langs de horizontale as staat het rendabele opbrengst-deel van de publieke waarde. De 

verticale as gaat over het maatschappelijke meerwaarde-deel van de publieke waarde. Dit assenstelsel 

resulteert in vier kwadranten die ieder een karakteristieke oriëntatie voor publieke waardecreatie 

representeren.

• Het kwadrant rechtsboven in figuur 4.1 gaat over toename van beide componenten van de pu-

blieke waarde. Wanneer maatregelen met verbetering van de rendabele opbrengst tevens meer 

maatschappelijke meerwaarde teweegbrengt, dan is met recht sprake van een win-win situatie.  

De rolopvatting van partijen die positief bijdragen aan beide dimensies van de publieke waarde, 

is katalyserend en gericht op ‘win-win’. Zij handelen vanuit de gedachte dat een maatregel met 

meer rendabele opbrengst ook meer maatschappelijke meerwaarde met zich meebrengt, of dat 

een maatregel die goed uitpakt voor de maatschappelijke meerwaarde ook tot meer rendabele 

opbrengst leidt. 

• Het kwadrant linksboven laat een afname in het rendabele opbrengst-deel van de publieke 

waarde zien, maar een toename van de maatschappelijke meerwaarde. Dit is het geval wanneer, 

25 Een voorbeeld van het gebruik van het begrip ‘participatie’ als synoniem voor inspraak is te vinden in (Pionieren met de 
omgevingswet - houd het eenvoudig, maak het beter.2016): 16: “Participatie is hier opgevat als de dialoog tussen initiatief-
nemer en betrokken particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Participatie is essentieel voor het opstellen, 
besluiten en uitvoeren van plannen voor de fysieke leefomgeving. In enkele werkvelden, zoals energietransitie, wordt 
‘omgevingsmanagement’ ingezet om Participatie tot stand te brengen.”
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bijvoorbeeld, een overheid subsidie verleent voor een voorziening die maatschappelijk relevant 

wordt geacht, maar die de samenleving als geheel geld kost. 

Ter illustratie: gesteld dat zonnepanelen vooralsnog te duur zijn om te kunnen concurreren met 

conventionele vormen van elektriciteitsproductie. Dan kan subsidiëring van zonnepanelen op 

tijdelijke basis nodig zijn om een zodanig productievolume te creëren dat schaalvergroting een 

verlaging van de kostprijs tot een concurrerend niveau mogelijk maakt.

• Het kwadrant linksonder laat publieke waarde zien die in alle opzichten, dat wil zeggen in beide 

dimensies, lager wordt. Het kan niet anders dan dat een maatregel met een negatieve bijdrage 

aan beide componenten van de publieke waarde een mislukte uitwerking is van een van oorsprong 

goede intentie, of het gevolg van slecht beleid, van slecht ondernemerschap, van opportunisme 

en van andere vormen van handelingen die tot blokkades en sabotage van publieke waardcreatie 

leiden. In dat geval is een betrokken partij ondoelmatig bezig met een remmend effect op de 

ontwikkeling van publieke waarde.

• Het kwadrant rechtsonder laat publieke waarde zien met een positieve rendabele opbrengst, 

maar met een afname van de maatschappelijke meerwaarde. Vooral in de crisisjaren van 

2008 tot 2015 waren overheden en andere partijen genoodzaakt hun diensten te saneren. Dat 

kwam de financiële huishouding van de eigen organisatie ten goede, maar de dienstverlening 

verschraalde navenant. Dit type maatregelen kan overigens valide zijn als dit noodzakelijk is om 

het voortbestaan van een onderneming of de levering van een product of dienst voor de langere 

termijn zeker te stellen.

Dit raster voor het bepalen van de ruimte voor publieke waarde is bedoeld voor de registratie of en 

hoe een uitkomst bijdraagt aan de publieke waarde. De uitkomst met publieke waarde is hier het 

centrale onderwerp, ongeacht welke partijen hieraan bijdragen. Het raster voor publieke waarde is 

dus niet specifiek voor een sector, bijvoorbeeld de publieke sector, maar bestemd voor alle sectoren 

en partijen daarin die bijdragen aan de uitkomst en de publieke waarde ervan. Zo sluit het raster 

voor publieke waarde aan op het conceptueel raamwerk (figuur 3.2) met hetzelfde uitgangspunt van 

ruimte voor sectoren en partijen die relevant kunnen zijn voor de uitkomst.

De ruimte voor publieke waarde zelf is niet normatief. De positie van publieke waarde van een 

activiteit of maatregel in deze ruimte geeft geen antwoord op de vraag of die activiteit of maatregel 

al of niet gewenste effecten heeft. Zo zijn er casus denkbaar waarin alleen oog is voor de rendabele 

opbrengst wanneer het voortbestaan van een onderneming of de maatregel op het spel staat, of alleen 

voor de maatschappelijke meerwaarde wanneer het uitblijven van de maatregel tot onacceptabele 

maatschappelijke gevolgen leidt.

Een belangrijk gegeven in dit onderzoek is de omgang met hernieuwbare energie als een common-pool 

resource. Zoals eerder aangegeven moet die omgang (in de vorm van inzet voor ontsluiten van en voor 

toegang tot hernieuwbare energie) leiden tot zowel rendabele opbrengst van opwekken en verbruik 

van hernieuwbare energie als maatschappelijke meerwaarde van participatie van zoveel mogelijk 

partijen in een gemeenschap in productie of verbruik van hernieuwbare energie. In het vervolg van 

het onderzoek ligt de focus daarom op het kwadrant rechtsboven in het raster voor publieke waarde, 

die de positieve bijdrage aan beide componenten van de publieke waarde representeert.

Toepassen van publieke waarderaster op governance van CPR hernieuwbare energie

In paragraaf 3.2 is beschreven dat de omgang met hernieuwbare energie als een CPR een gedeelde 

verantwoordelijkheid is van twee groepen partijen: de ontwikkelaar voor de inzet voor technisch, 

financieel en organisatorisch ontsluiten van hernieuwbare energie, en de bestuurder voor de inzet 

voor borgen van toegang tot productie of verbruik van hernieuwbare energie. Het raster voor publieke 

waarde is een analyse-instrument dat van nut kan zijn voor zowel ontwikkelaars als bestuurders. 

Ambitie: duiding beoogde publieke waarde

Bestuurders en de ontwikkelaars kunnen met het publieke waarderaster een expliciete keuze maken 

voor de publieke waarde waar ze voor willen gaan: de beoogde of geambieerde publieke waarde. Gaat 

het om publieke waarde in de vorm van maatschappelijke meerwaarde ondersteund door subsidie 

(kwadrant linksboven), publieke waarde in de vorm van rendabele opbrengst waarbij afname van 

de maatschappelijke meerwaarde voor lief wordt genomen (kwadrant rechtsonder), of om publieke 

waarde met positieve effecten op zowel rendabele opbrengst als maatschappelijke meerwaarde 

(kwadrant rechtsboven)? Het is zo een middel om de inzet van bestuurders en ontwikkelaars voor 

publieke waardecreatie duidelijk en traceerbaar te maken.

Benchmarking: onderlinge vergelijking van haalbare of gerealiseerde publieke waarde

Het publieke waarderaster is ook te gebruiken voor benchmarking. Activiteiten of maatregelen hebben 

met hun uitkomsten effect op de haalbare en uiteindelijk gerealiseerde publieke waarde. Dit komt 

tot uiting in verandering van posities in het raster en zo kunnen effecten van uitkomsten onderling 

worden vergeleken. Het raster stelt de gebruiker in staat niet alleen een eendimensionale afweging 
Toelichting: de onderstreepte term omschrijft het rolgedrag van partijen betrokken bij publieke waardecreatie 
Figuur 4.1 Oriëntaties voor publieke waardecreatie in het raster voor publieke waarde
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te maken, bijvoorbeeld op kosten en baten, maar op de twee dimensies rendabele opbrengst en 

maatschappelijke meerwaarde. Zo kan men aan de hand van het raster voor publieke waarde publieke 

waarde met meer maatschappelijke meerwaarde en een zekere rendabele opbrengst vergelijken met 

publieke waarde met meer rendabele opbrengst maar met minder maatschappelijke meerwaarde. 

Prestatiebeheer: haalbare/gerealiseerde versus beoogde publieke waarde

Het publieke waarderaster is, ten slotte, ook bruikbaar voor het inzichtelijk maken van veranderingen 

in de haalbare of uiteindelijk gerealiseerde publieke waarde en de afwijking ervan van de beoogde 

of geambieerde publieke waarde. Bij de start van een project voor duurzame ontwikkeling met 

hernieuwbare energie hebben de betrokken partijen een ambitie voor publieke waarde in het vizier. 

In de loop van het project leiden nieuwe inzichten en beslissingen tot inschattingen van de werkelijk 

haalbare publieke waarde. Het raster ondersteunt dan de analyse van hoe gedurende het project 

maatregelen leiden tot beweging van de haalbare publieke waarde in het tweedimensionale veld van 

het raster ten opzichte van de geambieerde publieke waarde. Het is vooral deze toepassing van het 

raster voor publieke waarde die in deze studie is gebruikt in de casusonderzoeken. 

Na deze uiteenzetting over het begrip ‘publieke waarde’ en over de toetsing ervan aan de hand van 

het raster voor publieke waarde gaan we nu over naar de wijze waarop partijen publieke waarde tot 

stand kunnen brengen.

4.2 Hoe bestuurders en ontwikkelaars kunnen bijdragen aan  
 publieke waarde

Met de inzichten in de omgang met de common-pool resource hernieuwbare energie en in het begrip 

‘publieke waarde’, geconcretiseerd in het raster voor publieke waarde, kom ik toe aan synthese van 

deze inzichten in de aanpak die partijen hanteren in het creëren van publieke waarde van duurzame 

ontwikkeling met hernieuwbare energie. Daarbij sluit ik aan op wat onderzoekers hebben aangereikt 

onder het begrip ‘balanced scorecards’. Met een balanced scorecard kunnen partijen beoordelen of ze 

met hun activiteiten en maatregelen daadwerkelijk in staat zijn de beoogde prestatie te managen en 

te realiseren. Het adjectief balanced geeft daaraan richting: het moet afgewogen plaatsvinden met 

oog voor de verschillende perspectieven van beoordelen van de prestatie en de publieke waarde ervan. 

Scorekaarten voor publieke waardecreatie

Kaplan (2001) heeft een belangrijke richtinggevende bijdrage geleverd over de opzet en werking van 

de balanced scorecard. Hij beschouwt vier perspectieven:

• financieel perspectief, met de focus op financiers en aandeelhouders;

• klantperspectief, over waardecreatie voor de klanten;

• perspectief van de interne organisatie, over de inrichting van de interne organisatie en van 

processen om zowel klanten als financiers adequaat te bedienen;

• perspectief van leren en verbeteren, over het lerend vermogen van de eigen organisatie en het 

vermogen op veranderingen en kansen in te spelen.

Zoals Kaplan zelf zegt is de balanced scorecard toegesneden op organisaties met winstoogmerk (profit 

companies). De publicatie over de balanced scorecard was indertijd een doorbraak in het denken 

van een puur op financiën gerichte focus naar het meewegen van niet-financiële maatregelen bij 

ontwikkeling en implementatie van een strategie, gericht op de toekomst. De nadruk in de toepassing 

van de balanced scorecard ligt primair op het financiële perspectief in de prestatie van een private 

onderneming: winstoptimalisatie, businessplanning en vernieuwing voor continuïteit voor de langere 

termijn (Moore, 2013). 

Kaplan onderkent dat organisaties zonder winstoogmerk (nonprofit organisations maar ook overheden) 

grote moeite hebben in het helder formuleren van hun strategie. Vanuit het idee van de balanced 

scorecard beredeneerd staat bij een organisatie met winstoogmerk het financieel perspectief bovenaan. 

Voor organisaties zonder winstoogmerk is dat evenwel niet het geval. Overheden bijvoorbeeld, kijken 

vooral naar hun taak en verantwoording richting de samenleving. Daaraan ontleent zij immers de 

reden van haar bestaan. Kaplan (2001) heeft waargenomen dat non-profit organisaties de balanced 

scorecard toepassen, maar dan met de focus sterk op het klantperspectief. Hij heeft ook vastgesteld 

dat de balanced scorecard deze organisaties heeft ondersteund in de heroriëntatie van een focus op 

ontwikkelen en uitvoeren van programma’s en initiatieven naar een focus op de publieke waarde van 

uitkomsten die de organisaties met hun programma’s en initiatieven willen bereiken.

Een publieke waarde scorekaart voor common-pool resources

Moore is kritisch over de balanced scorecard. Vanwege de aanvankelijke oriëntatie op organisaties met 

winstoogmerk en de bijbehorende focus op het financiële perspectief, schiet de balanced scorecard 

volgens Moore tekort bij strategie ontwikkeling van non-profit organisaties. Die organisaties streven 

namelijk doelen op andere terreinen na, zoals indirecte welvaartverbetering, sociale doelen, toege-

voegde waarde voor de samenleving, ook buiten de doelgroep van de organisatie.

Als alternatief voor de vier perspectieven van Kaplan’s balanced scorecard geeft Moore (2014: 466) 

drie filosofische invalshoeken die de basis vormen voor de praktijk van het rekenschap geven over 

publieke waarde. Op de eerste plaats wil de samenleving dat overheden aan haar verantwoording 

afleggen over de inzet van hun eigen middelen voor beleidsontwikkeling, democratische besluitvorming 

en praktische implementatie. Die eigen middelen bestaan onder meer uit gronden en vastgoed in 

gebruik bij overheden (departementen, uitvoeringsorganisaties zoals Belastingdienst en Rijkswater-

staat), infrastructuur (wegen), ondersteunende systemen (ICT), en niet te vergeten budgetten die 

overheden via belastinginning tot hun beschikking krijgen. Uiteindelijk zijn die middelen collectief 

bezit en gebruiken overheden deze feitelijk namens en in opdracht van de samenleving. Daarnaast, 

op de tweede plaats, gaat het niet alleen om middelen waarvan de waarde in geld kan worden 

uitgedrukt, maar ook om autoriteit in het handelen van de bestuurder. In lijn met het idee van public 

value management zijn voor autoriteit in het handelen van de bestuurders ook burgers, bedrijven 

en andere organisaties in de samenleving van belang, bijvoorbeeld als de samenleving zelf gevraagd 

wordt mee te doen in het ontwikkelen van plannen en gelegenheid krijgt voor inspraak. Op de derde 

plaats, ten slotte, gaat het om waardecreatie, niet alleen met materiële en sociale uitkomsten, maar 

ook om rechtvaardig en rechtmatig optreden van overheden. 

Deze drie filosofische invalshoeken sluiten bij uitstek goed aan op de omgang met common-pool 

resources, waar de focus ligt in de inzet op een combinatie van toegang tot en ontsluiten van de 

common-pool resource. In een energievoorziening met decentrale en lokale componenten komen 

ook de gronden en het vastgoed van overheden in beeld (invalshoek 1), zien we dat partijen in de 

samenleving zich individueel en in samenwerking manifesteren in alle schakels van de energieketen 
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(invalshoek 2) en vraagt de samenleving naar een overheid die optreedt als een soort arbiter om 

ongewenste onrechtvaardige uitwassen van de energietransitie te voorkomen (invalshoek 3). 

Public value management vraagt van de bestuurders dat zij niet alleen optreden als wet- en regelgever, 

dienstverlener en borger van sociale veiligheid, maar ook proactief politiek, economisch, sociaal en 

cultureel aan de slag gaan met de creatie van publieke waarde (Benington & Stoker, 2006; Moore, 

2011). Managers en andere functionarissen binnen het bestuur kunnen hiervoor niet volstaan met 

passief dienen van politieke bazen. Ze moeten zelf met verbeeldingskracht en creativiteit op zoek 

gaan naar wat er meer en anders kan worden gedaan met de middelen die hun zijn toegewezen, en 

daarbij ook aansluiting zoeken bij gebruikers van overheidsdiensten en de samenleving. Daarvoor 

moeten ze zich technieken en methoden eigen maken waarmee ze, naast de gebruikelijke zorg voor 

consistentie en betrouwbaarheid in het optreden van overheden, hun in staat stellen in te spelen op 

veranderingen in de samenleving en nieuwe politieke aspiraties.

Moore en Bennington benadrukken dat de veranderingen in de omgeving het nodig maken nieuwe 

paradigma’s te ontwikkelen. In plaats van het bestuur en haar diensten te zien als een fabriek met 

voorspelbare producten, krijgt het bestuur meer het karakter van een complex adaptive system (dat 

begrip is besproken in paragraaf 3.2). De paradigmaverandering heeft tot gevolg, dat het denken 

in lijn van publieke waardecreatie vereist dat de bestuurders de mogelijkheden en capaciteiten 

hebben om samenhang, afhankelijkheden en interacties in complexe vraagstukken te analyseren en 

te begrijpen, op allerlei niveaus en interdisciplinair.

26 Het ‘public value framework’ is een “raamwerk”, maar is uitdrukkelijk iets anders dan het ‘Conceptueel raamwerk voor 
analyse aan duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie’ (figuur 3.2) en het ‘Analyseraamwerk voor sturing op publieke 
waarde in duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie’ (tabel 6.1). Het ‘public value framework’ is hier uitsluitend 
gebruikt als introductie van de ‘publieke waarde scorekaart’ verderop in dit hoofdstuk.

Figuur 4.3 Public value framework26 van Moore (bron: Moore, 2003: 27)

Figuur 4.2 Strategische driehoek van Moore (bron: Moore, 2003)

De creatie van publieke waarde staat, kortom, niet op zichzelf. De positie van overheden als geloof-

waardige autoriteit en hun capaciteiten zijn bepalend voor publieke waardecreatie. Moore (1995; 

2003: 25; 2013: 30) heeft dat in beeld gebracht in zijn ‘strategische driehoek’ (figuur 4.2). Deze 

bestaat uit (1) publieke waarde (public value), (2) legitimiteit en draagvlak (legitimacy and support) 

en (3) operationele capaciteit (operational capacity). 

In de interpretatie van de strategische driehoek sluit ik aan op de indeling in dit proefschrift van 

partijen in bestuurders en ontwikkelaars en hun inzet voor respectievelijk de toegang tot en het 

ontsluiten van hernieuwbare energie. Het hoekpunt ‘legitimiteit en draagvlak’ vraagt aan partijen in 

het bestuur zich ervan rekenschap te geven dat hun visie in lijn is met waarden in de samenleving, ook 

bij onderdelen ervan die niet rechtstreeks bij de publieke sector betrokken zijn. Het gaat daarbij ook 

om haar houding jegens onder andere burgers in het algemeen, organisaties en bedrijven buiten de 

publieke sector, invloedrijke individuen buiten de overheden en de media. Het hoekpunt ‘operationele 

capaciteit’ gaat meer over de eigen inzichten en mogelijkheden van ontwikkelaars om organisatie, 

techniek en financiën van systemen te doorgronden en naar hun hand te zetten. Dat betekent dat 

een overheidsorganisatie niet alleen de benodigde kennis en ervaring heeft om beleid te implemen-

teren en zo publieke waarde te creëren. Ook zal zij open moeten staan voor continu verbeteren van 

methodieken, gestructureerde omgang met innovaties en ontwikkelen van actieve betrokkenheid van 

vertegenwoordigers uit de samenleving en samenwerking met anderen dan uit de publieke sector. 

Moore en Khagram (2004) zijn van mening dat strategieën ontwikkeld door overheidsinstanties 

beter werken dan traditionele businessmodellen, zeker als er sociale geloofwaardigheid en legitimiteit 

in het spel is. Private sectoren waarvan de werkzaamheden en omstandigheden in hoge mate politiek 

gevoelig zijn (denk bijvoorbeeld aan geprivatiseerde werkvoorziening, woningcorporaties en private 

partijen in de zorg) zouden volgens deze redenering gebaat zijn met publieke waardecreatie volgens 

de strategische driehoek. Moore’s strategische driehoek is de basis voor zijn public value framework 

(figuur 4.3). 
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De paradigmaverandering vereist een radicaal andere benadering van beleidsontwikkeling en 

het managen van publieke dienstverlening. Beleidsontwikkeling dient gekoppeld te worden aan de 

implementatie ervan, strategie moet gelinkt worden aan uitvoering, en dat alles met de focus op de 

creatie van publieke waarde, in praktijk samen met vertegenwoordigers uit de samenleving. Dat is 

de uitdaging, die de strategische driehoek vormt voor overheden en andere partijen die met elkaar 

samenwerken in publieke waardecreatie.

Een publieke waarde scorekaart voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie

Conform de omgang met common-pool resources ontlenen de bestuurders de legitimatie van hun 

handelen aan de inzet voor het borgen van toegang tot hernieuwbare energie voor iedereen. Zij 

slagen daarin als zij draagvlak voor hun maatregelen weten te verwerven in de samenleving. Daarnaast 

staan de ontwikkelaars borg voor operationele capaciteit voor ontwikkeling en exploitatie van de 

benodigde technieken. Op deze manier is de omgang met een CPR te koppelen aan de perspectieven 

van Moore’s strategische driehoek. 

De koppeling van de inzet van partijen in hun omgang met CPR’s aan Moore’s strategische driehoek 

gebeurt aan de hand van Moore’s publieke waarde scorekaart (public value scorecard, Moore, 2003). 

Een publieke waarde scorekaart toegespitst op duurzame ontwikkeling met de CPR hernieuwbare 

energie heb ik afgeleid uit de inzet voor toegang en ontsluiten enerzijds en de publieke waarde in 

termen van rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde anderzijds. 

Is de publieke waarde scorekaart van Moore werkelijk geschikt om de inzet voor publieke waarde van 

duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie te analyseren en te ondersteunen? In de literatuur 

is veel werk te vinden dat voortborduurt op het gedachtegoed van publieke waarde zoals Moore dat 

heeft ontwikkeld. Er zijn evenwel ook kanttekeningen gemaakt, hetgeen te wijten is aan het gegeven 

dat de theorie rond publieke waarde ook vandaag de dag nog sterk in ontwikkeling is. Talbot (2008) 

geeft aan dat Moore degene was die ‘publieke waarde’ van haar economisch georiënteerde keurslijf 

ontdeed en aandacht vroeg voor andere waarden die tot publieke waarde gerekend kunnen worden. 

Volgens Talbot weten bestaande bedrijfskundige modellen van waardebepaling niet adequaat om te 

gaan met tegenstrijdige en conflicterende eisen aan de publieke sector (overheden en hun instanties). 

Zo stelt hij dat ook in recente jaren ideeën over marktdenken en concurrentie vaak het publieke 

debat over de opbrengsten van het publieke domein beheersen. Andere aspecten die relevant zijn 

voor de publieke waarde, zoals samenwerken, creativiteit en adequate interne processen, komen 

daar veel minder aan bod. En toch verdienen deze aspecten veel meer aandacht, omdat ze tot andere 

eisen aan het bestuur kunnen leiden, zeker ook wanneer ze bovendien tegenstrijdig of conflicterend 

kunnen zijn met de ideeën over marktdenken en concurrentie.

De uitkomst van de activiteiten met deze inzet en perspectieven heeft effect op publieke waarde 

met twee componenten: rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde. Het raster voor 

publieke waarde brengt een grafisch onderscheid aan tussen deze twee componenten. In figuur 4.4 

heb ik de inzet van de partijen voor toegang en ontsluiten (zie hoofdstuk 3) en het raster voor publieke 

waarde (dit hoofdstuk 4) samengebracht in de publieke waarde scorekaart van Moore. De basis voor 

deze figuur is gevonden in (Moore, 2013: 32, 33). Hierin staan de perspectieven in detail uitgewerkt 

en gepositioneerd in Moore’s strategische driehoek voor publieke waarde. Kenmerkend voor deze 

figuur is de bestuurslijn links (met de inzet voor toegang), de ontwikkellijn rechts (met de inzet 

voor ontsluiten) en het raster voor publieke waarde met rendabele opbrengst en maatschappelijke 

meerwaarde, waar deze lijnen samenkomen.

 Deze opzet van de publieke waarde scorekaart voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie is een bijdrage aan het ‘work in progress’ in de discussie over het meten van publieke 

waarde en geeft een antwoord op de bezwaren van Talbot. De publieke waarde scorekaart voor 

duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie bevat het raster voor publieke waarde met de 

twee componenten voor publieke waarde. Het raster voor publieke waarde maakt expliciet hoe 

activiteiten en maatregelen tot tegenstrijdige en conflicterende uitkomsten voor zowel rendabele 

opbrengst als maatschappelijke meerwaarde kunnen leiden. Talbot verwijst in zijn paper vooral 

naar de publieke sector die daarmee wordt geconfronteerd. Maar wat figuur 4.4 ook zegt is, dat niet 

alleen de bestuurders met deze tegenstrijdige en conflicterende uitkomsten te maken hebben, maar 

evenzeer ook de ontwikkelaars.

De publieke waardescorekaart voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie geeft op statische 

wijze verbanden weer tussen de inzet van partijen en de publieke waarde van de uitkomsten van 

hun activiteiten. In lijn met het conceptueel raamwerk voor analyse van duurzame ontwikkeling met 

hernieuwbare energie (figuur 3.2) komt de inzet van partijen tot uiting in de actiesituaties. In het 

volgende hoofdstuk ga ik in op de processen en de dynamiek daarin, culminerend in arrangementen 

met uitkomsten die richting geven aan publieke waarde.
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Figuur 4.4 Een publieke waarde scorekaart voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie
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Een belangrijke omissie in het conceptueel raamwerk voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie (zie hoofdstuk 3) is, dat niet concreet is aan te geven wanneer en waarom de publieke waarde 

verandert. Daarvoor blijft de actiesituatie als begrip, hoe strak en duidelijk Ostrom dit ook heeft 

omschreven in haar conceptueel raamwerk institutional analysis and development framework IAD, te 

generiek en te abstract. Gezien vanuit het conceptueel raamwerk (figuur 3.2) moet de focus nu vooral 

komen te liggen op het vaststellen van hoe en met welke drijfveren partijen sturen op de publieke 

waarde. Dat vereist meer detail en toespitsing dan wat de actiesituatie met haar keuzemogelijkheden 

uit partijen, mogelijke activiteiten en mogelijke uitkomsten waar kan maken. Als oplossing daarvoor 

is het begrip ‘arrangement’ bruikbaar. Daarover en over hoe een arrangement werkt, de derde 

bouwsteen voor het onderzoek instrumentarium, gaat dit hoofdstuk.

5.1 Actiesituaties en arrangementen voor bestuurders en  
 ontwikkelaars

De actiesituatie is de kern van Ostrom’s conceptueel raamwerk IAD dat in paragraaf 3.3 is geïntro-

duceerd. De actiesituatie is te beschouwen als een spel (McGinnis, 2011: hoofdstuk 7) dat als volgt 

is opgebouwd (zie figuur 5.1):

• partijen in 

• posities, vanuit welke ze moeten kiezen uit vormen van

• acties waarin ze gezamenlijk werken aan een 

• uitkomst, op basis van de hun beschikbare 

• informatie over de 

• relatie tussen acties en mogelijke uitkomsten ervan en over de 

• kosten en opbrengsten van die acties en uitkomsten.

Uitgangspunt daarbij is dat een partij in een actiesituatie één positie bekleedt, maar verder vrijheid 

van handelen heeft voor zover dit past bij zijn positie en hij op basis van zijn kennis over de uitwerking 

van die acties op het beoogde resultaat geïnformeerd is. Verder laat Ostrom in het schema van de 

actiesituatie zien dat de omgangsregels (rules-in-use, geïntroduceerd in paragraaf 3.3) ook direct 

invloed hebben op de actiesituatie. 

Voorbeelden van actiesituaties zijn: (1) leveranciers en hun klanten (zoals vissers en consumenten 

van vis) die begrip moeten hebben voor elkaar en met elkaar rekening moeten houden bij de exploitatie 

en tegelijkertijd in stand houden van een natuurlijke bron (visgronden); (2) minister, ondersteunend 

departement en volksvertegenwoordiging in voorbereiding van en besluitvorming over een nieuwe 

wet; (3) staatshoofden die over een verdrag onderhandelen; (4) management van bedrijven dat met 

elkaar een plan voor een fusie ontwikkelt (Ostrom, 2005a).

“We have too often come to expect that agencies can change people and have forgotten 

that people must change themselves.” (Whitaker, 1980: 246)

5 Arrangementen voor publieke 
waardecreatie
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In het linkerdeel van figuur 5.1 zijn de begrippen ‘partijen’ (actors), ‘posities’ (positions) en ‘actie-

repertoire’ (actions) samen relevant voor het realiseren van een resultaat (outcome). Voordat ik op 

de praktische toepasbaarheid van het idee van de actiesituatie inga, volgt hier een nadere uitwerking 

van deze begrippen.

‘Partij, ’positie’ en ‘actie’

De ‘partij’ is hier een concreet benoemd individu of organisatie die actief kan meedoen en een 

bijdrage kan leveren in de actiesituatie. Partijen zijn eenheden die zich door een zekere eenheid van 

handelen opstellen als een beïnvloedende partij (Teisman, 1995: 44). Denk hierbij aan: de minister, 

het departement, een bedrijf, de burger, de ondernemer. Ostrom (2007) geeft aanwijzingen voor het 

beschrijven van een partij in termen van kennis, ervaring, inzicht en middelen. Op basis van deze 

beschrijving weten we dat een partij ervoor kiest in een specifieke actiesituatie een ‘positie’ in te 

nemen (en in zijn optreden in die positie te kiezen voor een vorm van actie) als hij

1. kennis heeft van en ervaring heeft met de vormen van acties die bij die positie horen (action 

assigned to position);

2. informatie heeft over of en hoe hij in zijn positie mogelijke resultaten kan bewerkstelligen 

(information);

3. inzicht heeft in de kosten en baten van mogelijke resultaten en van de acties die daartoe moeten 

leiden (net costs and benifits).

4. beschikt over de middelen (gezag, toewijding, geld) om daadwerkelijk doeltreffend te zijn 

(resultaten weet te realiseren; control).

Figuur 5.1 Actiesituatie (bron: Ostrom, 2010: 651)

De beschrijving van de partij conform de vier genoemde punten geeft derhalve een antwoord op de 

vraag of een partij in staat is in een actiesituatie een verantwoorde keuze te maken voor een positie 

en deze in zijn optreden kan waarmaken. 

Ostrom (2005a: 40) omschrijft een ‘positie’ als een “anonimous slot into and out of which par-

ticipants move”. Een positie is dus een ruimte waarin een partij invulling kan geven aan een rol die 

past bij die positie. Ostrom noemt als voorbeelden de positie van: spelers, kiesgerechtigden, kopers, 

verkopers, advocaten, politieagenten. Het gaat hier, kortom, om beroepshalve of professioneel 

ingenomen posities (advocaten, politieagenten) en om posities in een bepaalde interactie (kiesge-

rechtigden, koper, verkoper). Volgens deze definitie is de positie van een partij in een actiesituatie 

onveranderlijk en gefixeerd. Teisman (1995: 48, 65) geeft een aanvulling op deze definitie door ‘positie’ 

te interpreteren als een indelingscriterium voor de activiteit van een partij. Hij stelt daarbij ook, 

dat een partij in verschillende “besluitvormingsspelen” (lees: actiesituaties), andere posities kan 

innemen. Dat betekent dat uit de voorbeelden van Ostrom een partij (bij voorbeeld een verkoper) in 

een actiesituatie (markt) een positie inneemt die afwijkt van de positie in een andere actiesituatie 

(als inkoper bij de groothandel waar hij zijn producten betrekt voor verkoop). 

Ostrom’s definitie van ‘positie’ (ruimte voor invulling van een rol) en Teisman’s interpretatie 

dat een partij in verschillende actiesituaties verschillende posities kan innemen, geeft flexibiliteit 

in de toepassing van dit begrip in de analyse van actiesituaties. Dat is van belang voor de analyse 

aan vraagstukken die over een langere periode plaatsvinden en waarbij verschillende actiesituaties 

optreden met partijen die, afhankelijk van de actiesituatie, een op die actiesituatie passende positie 

innemen. Door in deze studie voor het begrip ‘positie’ de combinatie van definities van Ostrom en 

Teisman aan te houden kan ik rekening te houden met de mogelijkheid, dat een partij in de loop van 

de tijd verandert van positie. Dat is in de praktijk van complexe en langdurige processen zoals in 

duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie een realistisch scenario. 

De ‘actie’ is een handeling van een partij die past bij de positie die die partij heeft ingenomen. 

Voor de uitwerking van dit begrip is in het theoretisch deel en in de casusonderzoeken van dit proef-

schrift gebruik gemaakt van de indeling van posities volgens Teisman. Bij een bepaalde positie zijn 

meerdere vormen van acties – ofwel rollen - mogelijk, waaruit een partij in die positie een keuze 

kan maken die het best past bij de actiesituatie waarin die partij zich bevindt en bij de uitkomst die 

die partij wil bereiken.

Teisman heeft een drietal posities benoemd met daarbij behorende vormen van acties/rollen 

(Teisman, 1995: 52 – 54), zie tabel 5.1. In het vervolg van deze studie heb ik de indeling van posities 

volgens Teisman en weergegeven in tabel 5.1 gebruikt voor de beschrijving van hoe partijen in Ostrom’s 

actiesituaties optreden.
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Voorwaarden bij omgang met common-pool resource hernieuwbare energie

We weten nu hoe partijen te identificeren en hun positie en bijbehorend actierepertoire op gestruc-

tureerde wijze te omschrijven. Zo weten we wie aan het spel in de actiesituatie deelneemt. Maar 

we weten daarmee nog niet of de partijen in de actiesituatie aan specifieke, uit de actiesituatie 

volgende spelregels zijn gebonden. De omgang met de common-pool resource hernieuwbare energie 

heeft gevolgen voor de inzet van partijen voor toegang tot en ontsluiten van hernieuwbare energie 

(zie hoofdstuk 3) en voor creatie van publieke waarde bestaande uit rendabele opbrengst en maat-

schappelijke meerwaarde (hoofdstuk 4). Dat maakt het onvermijdelijk dat partijen rekening moeten 

houden met spelregels in de actiesituatie voor de omgang met hernieuwbare energie.

De actiesituatie stelt voorwaarden aan het gedrag en het optreden van partijen, afhankelijk van 

het onderwerp waarmee de partijen in de actiesituatie aan de slag zijn. Die voorwaarden zijn bij de 

omgang met hernieuwbare energie als een common-pool resource anders dan in de conventionele 

omgang met energie. Scharpf (1997) geeft hiervoor aanwijzingen aan de hand van karakteristieken 

van verschillende soorten partijen. Hij onderscheidt twee soorten partijen, ‘rechtspersonen’ (cor-

porate actors) en ‘collectieve partijen’ (collective actors). Rechtspersonen zijn autonome entiteiten 

met personeel dat zich inzet in het belang van de rechtspersoon. Collectieve partijen daarentegen 

zijn afhankelijk van hun leden en worden door hun aangestuurd28. Partijen die moeten omgaan met 

common-pool resources, zijn collectieve partijen: de voorkeuren van hun leden in de omgang met 

de common-pool resource is bepalend voor hun optreden. In die voorkeuren ziet Scharpf nuances, 

27 In paragraaf 5.2 gaan we in op het begrip ‘arrangement’ en de werking daarvan. Deze paragraaf bevat ook de introductie 
van het begrip ‘faciliterend leiderschap’. ‘Faciliterend leiderschap’ en ‘facilitator’ hebben in dit proefschrift volstrekt 
verschillende betekenissen.

28 (Scharpf, 1997): 54: “I find it useful to work with a further distinction between ‘collective actors’ that are dependent on and 
guided by the preferences of their members and ‘corporate actors’ that have a high degree of autonomy from the ultimate 
beneficiaries of their action and whose activities are carried out by staff members whose own private preferences are supposed 
to be neutralized by employment contracts.”

Positie Vorm van actie/rol

Interactieve positie:  

werken aan resultaat door 

wederzijdse aanpassing, 

gemeenschappelijke of 

gedelegeerde besluitvorming

• Initiator: wil iets en handelt daarnaar

• Intermediair: mobiliseert onmisbare actoren, drijvende kracht 

• Selector: in staat bindende besluiten te nemen

• Aanpasser: heeft geen direct belang maar handelt op basis 

van inschatting effect

Interventiepositie:  

ingrijpen in interactie door 

beïnvloeden van procedures 

en structuren

• Bemiddelaar/makelaar: conflicthantering 

• Facilitator27: streeft niet zelf doel na maar brengt specifieke 

kennis in t.b.v. besluitvorming

• Arbiter: derde partij die bindende uitspraak doet over een 

conflict

Prikkelpositie: 

steun verlenen aan of 

blokkeren van resultaat door 

inzet van middelen

• Supporter: ondersteunt het initiatief (bv. financieel) omdat 

hij voordelen verwacht

• Criticus: bekritiseert het initiatief, omdat hij nadelen verwacht

Tabel 5.1 Posities en vormen van acties volgens Teisman (1995: 52-54) en deze vormen een sleutel voor de definitie van de voorwaarden aan het proces en de onderlinge 

interactie van partijen in de omgang met hernieuwbare energie.

Scharpf (1997) ziet twee uitersten vormen van interactie tussen partijen. Zo kunnen collectieve 

partijen met verschillende doelen en ieder met eigen middelen coalities met elkaar aangaan. 

Kenmerken van de coalitie treffen we aan in de conventionele omgang met energie zoals we die van 

oudsher kennen. De energieleverancier beschikt over de energiebron en heeft belang bij een goede 

opbrengst (in prijs en volume) van de verkochte energie. De consument beschikt over de geldelijke 

middelen om energie te kopen en over de macht te kiezen uit meerdere energieleveranciers wanneer 

deze tegelijkertijd hun diensten aanbieden. In contrast met coalities ziet Scharpf collectieve partijen 

ook associaties met elkaar aangaan. In dat geval hebben de partijen een gemeenschappelijk doel en 

een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van een “bron”. Dit is van toepassing 

op de omgang met de common-pool resource hernieuwbare energie. In actiesituaties voor de omgang 

met een common-pool resource ligt associatievorming eerder voor de hand dan de traditionele 

coalitievorming zoals we die kennen in de conventionele omgang met energie. 

Associatievorming betekent dat gemeenschappelijk doel en gemeenschappelijke verantwoordelijk-

heid van de collectieve partijen ook een gemeenschappelijke oriëntatie op de common-pool resource 

vereist. Voor het beheer van de common-pool resource, toegewezen aan de associatie, is coördinatie 

en leiderschap nodig29. Dat is een belangrijke eigenschap van actiesituaties voor de omgang met 

hernieuwbare energie als een common-pool resource en een essentieel verschil met de conventionele 

omgang met energie in coalities, waarin een dergelijke coördinatie en leiderschap in principe niet 

nodig zijn. Verderop in dit hoofdstuk bij de behandeling van de werking van het ‘arrangement’ ga ik 

uitgebreid in op het vereiste (faciliterend) leiderschap.

Typologieën van de actiesituaties ‘bestuur’ en ‘ontwikkelen’

Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven is het borgen van toegang tot en het ontsluiten van een common-pool 

resource (in deze studie: hernieuwbare energie) kenmerkend voor de inzet bij de omgang met een 

common-pool resource. Partijen brengen die inzet in praktijk, in actiesituaties. In de aangehaalde 

literatuur over actiesituaties ligt de focus vooral op beleidskeuzes en beleidsresultaten. Ik vat in 

deze studie de begrippen ‘actiesituatie’, ‘keuzes’ en ‘uitkomst’ echter breed op, in lijn met de 

inzet van partijen langs de bestuurslijn voor toegang tot en langs de ontwikkellijn voor ontsluiten 

van hernieuwbare energie, zoals in hoofdstuk 3 aangegeven. Zo verkeren ook partijen die voor het 

ontwerp van een technisch systeem (zoals dat voor een hernieuwbare energievoorziening) keuzes 

moeten maken op technisch en financieel vlak, in een actiesituatie. Uit deze redenering volgt, dat er 

sprake is van verschillende soorten actiesituaties, in ieder geval voor bestuur en voor ontwikkeling.

Wanneer de verschillende vormen van inzet van partijen alleen tot uiting komen in het enkelvoudige 

begrip ‘actiesituatie’, dan is niet meer te achterhalen of en hoe de inzet van partijen op enigerlei wijze 

bijdraagt aan de uitkomst en de publieke waarde ervan. Dat ondermijnt de praktische toepasbaarheid 

van de ‘publieke waardescorekaart voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie’. Voor een 

praktische toepassing van de scorekaart is het nodig onderscheid te maken in soorten actiesituaties 

langs twee lijnen: die waarin bestuurlijke partijen zich toeleggen op het borgen van toegang tot 

hernieuwbare energie en die waarin ontwikkelende partijen zich toeleggen op het ontsluiten van 

29 (Scharpf, 1997): 56 “Most action resources are held by the association as such, and de facto control over their deployment 
rests with the leadership.”
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hernieuwbare energie. Langs elk van deze twee lijnen heb ik drie soorten actiesituaties uitgewerkt. 

Met die in totaal zes soorten actiesituaties beoog ik het handelen van partijen in hun posities en 

met hun actierepertoire in typische common-pool resource vraagstukken te kunnen beschrijven en 

te duiden in het licht van de inzet van partijen. 

Bij het onderscheid tussen de verschillende soorten actiesituaties ben ik uitgegaan van de ver-

onderstelling dat het bestuurlijk proces (voor formuleren, uitwerken, implementeren en handhaven 

van beleid voor toegang tot een common-pool resource) en het ontwikkelingsproces (voor definitie, 

ontwerp, realisatie en exploitatie van een systeem voor ontsluiten van de common-pool resource) 

een aantal analogieën bevatten. Immers, zowel bij het formuleren van beleid als het specificeren 

van systeemeisen gaat het om het goed vastleggen om wat men met het beleid beoogt en waartoe 

het systeem functioneel in staat moet zijn. Uitwerken, implementeren en handhaven van het beleid 

en de uitkomsten ervan enerzijds en ontwerp, realisatie en exploitatie van een systeem anderzijds 

vereisen soortgelijk creatieve processen.

De zes soorten actiesituaties staan weergegeven in tabel 5.2. Voor beide lijnen van actiesituaties 

(borgen toegang, ontsluiten) zijn drie basisacties gedefinieerd, die horizontaal conceptueel dezelfde 

betekenis hebben. Bij ‘1. Visie/beleid’ en ‘1. Missie’ gaat het om actiesituaties waarin bestuurders 

en ontwikkelaars het doel definiëren van respectievelijk het beleid voor borgen van de toegang en 

het systeem voor ontsluiten. In de actiesituaties ‘2. Maatregel voor toegang’ en ‘2. Maatregel voor 

ontsluiten’ vindt het creatieve proces plaats van praktische implementatie van het beleid voor het 

borgen van toegang en van ontwerp van het systeem voor ontsluiten. De maatregelen voor toegang 

en ontsluiten hebben gevolgen voor partijen die niet direct hierbij betrokken zijn. Daarom gaan de 

actiesituaties ‘3.’ over het werken aan draagvlak in de samenleving voor de maatregel voor toegang 

en over afstemming over de maatregel voor ontsluiten met partijen die mogelijk negatieve effecten 

hiervan ondervinden. Deze laatsten noem ik in het vervolg ‘gevolgdragers’. 

Met het onderscheid in actiesituaties zoals weergegeven in tabel 5.2 krijgen we in het empirisch 

casusonderzoek zicht op mogelijkheden of obstakels in de afstemming tussen bestuurders en ontwik-

kelaars over (1) visie en missie, (2) maatregelen voor toegang en ontsluiten en (3) draagvlak in de 

samenleving en instemming van partijen die gevolgen ondervinden van de ontsluiting.

Tabel 5.2 Twee typen actiesituaties: borgen toegang en ontsluiten

Actiesituaties voor borgen van toegang
Bestuurders borgen toegang tot  

hernieuwbare energie

Actiesituaties voor ontsluiten
Ontwikkelaars ontsluiten 

hernieuwbare energie

1.    Visie/beleid voor toegang 1.    Missie voor ontsluiten

2.    Maatregel voor toegang 2.    Maatregel voor ontsluiten

3.    Borgen draagvlak 3.    Instemmen gevolgdragers

Borgen van toegang: actiesituaties in de bestuurslijn 

‘Bestuur’ van het borgen van toegang tot hernieuwbare energie (voor producenten en voor verbruikers), 

komt tot uiting in de volgende soorten actiesituaties.

1. Visie en beleid voor toegang tot hernieuwbare energie:

In deze actiesituatie definiëren bestuurlijke partijen visie en beleid over toegang tot hernieuwbare 

energie. Overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden voeden deze definitie van visie en 

beleid met ideeën en initiatieven over de formulering en implementatie ervan. Op basis van die 

visie en beleid kunnen partijen dan werken aan de ontwikkeling en exploitatie van een systeem 

voor productie, beheer en distributie van hernieuwbare energie. Maar visie en beleid over toegang 

tot hernieuwbare energie zijn ook van toepassing op partijen die als consument gebruik willen 

maken van de opgewekte hernieuwbare energie. Partijen kunnen ook beide functies combineren, 

door bezig te zijn met zowel productie als verbruik van hernieuwbare energie. 

2. Maatregel voor toegang:

Als het beleid voor toegang tot hernieuwbare energie eenmaal bekend is en duidelijk is welke 

visie eraan ten grondslag ligt, dan kunnen bestuurders het beleid met maatregelen in praktijk 

brengen. Het palet van maatregelen dat de bestuurders kunnen treffen is breed. Zo kunnen 

bestuurders met wet- en regelgeving normen opstellen en interventies plegen, maar kunnen 

zij ook samenwerking zoeken met partijen wier betrokkenheid nodig is om het beleid en de 

maatregelen daarvoor effectief te implementeren. Dat kunnen ook partijen zijn die optreden 

in actiesituaties voor de ontwikkeling van het ontsluiten van hernieuwbare energie.

3. Borgen van draagvlak:

Als partijen aan de slag gaan met een visie op en beleid voor toegang tot hernieuwbare energie, 

dan zullen de niet-direct betrokken partijen daar kritisch naar kijken. Draagvlak is het begrip 

waarmee tot uitdrukking wordt gebracht hoe en in welke mate de niet-betrokken partijen de 

gekozen beleidsmaatregelen accepteren. In deze actiesituatie vindt interactie en overleg plaats 

tussen betrokken en niet-betrokken partijen om het draagvlak te vergroten, althans niet kritisch 

te laten zijn voor het welslagen van een initiatief of project.

Ontsluiten: actiesituaties in de ontwikkellijn

‘Ontwikkelen’ van het technisch, financieel en organisatorisch ontsluiten van hernieuwbare energie 

komt op een analoge manier tot uiting in actiesituaties als die van ‘Bestuur’.

1. Missie voor ontsluiten hernieuwbare energie:

In deze actiesituatie gaan ontwikkelende partijen met elkaar aan de slag voor de definitie van de 

missie voor het systeem voor ontsluiting, de financiën daarvoor en de wijze waarop de realisatie 

en exploitatie is georganiseerd. De missie bevat de functionele omschrijving van het systeem 

en zijn prestatie, en is in de systeemontwikkeling de basis voor de eisen en specificaties die aan 

het systeem en aan het ontwerp ervan worden opgelegd. In de systeemontwikkeling methodiek 

heeft de missie30 een essentiële functie. De missie is niet alleen het kader en het anker waaraan 

eisen en specificaties worden ontleend, maar is ook tijdens de ontwikkeling de referentie voor 

de beoogde prestatie van het systeem. Hoe het ontwerp van het systeem er ook uit komt te zien, 

de prestatie ervan moet het antwoord zijn op de vooraf vastgestelde missie.

30 (Mission need statement guide.2008): 1 “A mission need statement is the primary document supporting the acquisition executive’s 
decision to initiate exploration of options to fulfill a capability gap including but not limited to acquisition of a new capital asset.  
Mission need statement development occurs during the project initiation phase when a program identifies a capability gap 
between its current capabilities and capacities and those required to achieve the goals articulated in its strategic plan and/
or in the DOE Target Enterprise Architecture for capital asset projects. A mission need statement is the translation of this 
gap into a high level requirement that can only be met through material means. Mission need statements summarize the 
analytical process used by programs to evaluate and define the need.”
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2. Maatregel voor ontsluiten:

De ontwikkeling van maatregelen voor ontsluiten van hernieuwbare energie met de kenmerken 

van een CPR staat niet op zichzelf. Naast het ontwerp van een technisch systeem zijn afspraken 

en compromissen nodig over raakvlakken, systeemtechnisch, ruimtelijk en eigendomsrechtelijk, 

en over financiële en juridische randvoorwaarden voor exploitatie van het systeem en gebruik 

van de opgewekte energie. Bij dit soort actiesituaties gaat het dus over alle activiteiten voor de 

systeemontwikkeling zelf: ontwerp, aanbesteding, realisatie, exploitatie en eventueel verwijderen 

van het systeem dat het einde van de levenscyclus heeft bereikt. Bovendien zal het systeem 

voor ontsluiten moeten voldoen aan wet- en regelgeving, zoals voor vergunningverlening om het 

systeem te mogen realiseren en exploiteren. In analogie met de actiesituatie voor maatregelen 

van toegang kunnen ontwikkelaars voor het zo goed mogelijk aansluiten op wet- en regelgeving 

samenwerking zoeken met partijen die actief zijn in actiesituaties voor borgen van toegang tot 

hernieuwbare energie.

3. Instemmen gevolgdragers:

Maatregelen voor ontsluiten van hernieuwbare energie kunnen goed in elkaar zitten, de inpassing 

kan in orde zijn, maar dan hebben gevolgdragers nog steeds het recht om bezwaar aan te tekenen 

tegen realisatie en exploitatie van het systeem. Deze actiesituatie, gericht op de uitruil van 

bezwaren en tegemoetkomingen, bijvoorbeeld door aanpassing van het ontwerp, wijkt wezenlijk 

af van de actiesituatie ‘maatregel voor ontsluiten’. In die actiesituatie is namelijk sprake van een 

min of meer georganiseerde en professionele aanpak van de aansluiting op de omgeving, terwijl 

bezwaren daarentegen niet altijd vooraf goed te voorspellen zijn. De gevolgdragers moeten eerst 

kennis kunnen nemen van een uitgewerkt ontwerp om de gevolgen daarvan te kunnen inschatten, 

voordat ze kunnen afwegen of ze al of niet bezwaar zullen aantekenen.

Wat is een ‘arrangement’?

Kern van het conceptueel raamwerk voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie (figuur 

3.2) is de actiesituatie. Partijen ontplooien in de actiesituatie processen en interacties die tot een 

uitkomst leiden, bijvoorbeeld voor maatregelen voor ontsluiten van hernieuwbare energie. Dit laat 

vooralsnog open welke partijen in een actiesituatie daadwerkelijk met elkaar aan de slag gaan en 

welke werkvorm ze voor hun samenwerking hebben gekozen. Zo kan in een actiesituatie een selecte 

groep partijen ervoor kiezen met elkaar te werken aan, bijvoorbeeld, de ontwikkeling van een 

geothermische bron om daarmee op hernieuwbare wijze warmte te ontsluiten. Een andere groep 

partijen kan in dezelfde actiesituatie werken aan het ontsluiten van zonne-energie met zonnepanelen. 

De ruimte die een actiesituatie biedt voor mogelijkheden van invulling, maakt de actiesituatie te 

abstract en te vaag om deze te onderwerpen aan een onderzoek voor analyse van de bijdrage aan 

publieke waarde van duurzame ontwikkeling. Er is een nadere concretisering nodig. Dat doe ik in dit 

hoofdstuk met de introductie van het ‘arrangement’.

Teisman (1995: 83) spreekt over ‘arrangement’ als een ad-hoc structuur waarin samenwerking en 

conflicthantering zijn ondergebracht31. Hij licht dat toe in de conclusies in paragraaf 9.7 van deze bron: 

“Om verwachtingen te ontwikkelen over wederzijdse omgangspatronen, hebben partijen 

arrangementen nodig. De keuze van arrangementen blijkt een combinatie van ‘wat men 

31 ‘Ad hoc structuur’ wil zeggen: een bijzondere structuur, toegespitst op de kenmerken van de actiesituatie en die niet alleen 
van toepassing is binnen bestaande instituties, maar ook daar buiten kan worden opgezet. 

gewend is’ en ‘wat wordt voorgesteld’. Naarmate de ervaring met specifieke arrangementen 

toeneemt, ontstaat een doorleefde praktijk.” 

In dit proefschrift gaat het om arrangementen gericht op het leveren van een bijdrage van duurzame 

ontwikkeling aan de publieke waarde. Hier houd ik een brede betekenis aan van het begrip ‘arran-

gement’. Het gaat niet alleen over bestuurlijke arrangementen tussen overheden onderling of van 

overheden met de burger. Ook aan processen en acties bij de partijen die direct betrokken zijn bij 

de ontwikkeling van een maatregel, technisch en financieel, kunnen arrangementen ten grondslag 

liggen. Die uitleg van ‘arrangement’ sluit meer aan op het begrip ‘institutional arrangement’ dat 

Ostrom (2007: 22) hanteert32.

Een arrangement bestaat kortweg uit een aantal partijen die samen zijn overeengekomen proces-

sen en interacties aan te gaan met een zeker oogmerk. Daarom heb ik in dit onderzoek de volgende 

definitie aangehouden van het begrip ‘arrangement’. Een arrangement is een ad-hoc situatie, waarin 

een specifieke selectie van partijen activiteiten ontplooit met een door hun gekozen vorm van 

samenwerking en een gezamenlijk overeengekomen intentie voor een concreet resultaat (outcome). 

Dat concrete resultaat van een arrangement kan op zijn beurt ook van invloed zijn op het vervolg 

van de duurzame ontwikkeling. Als partijen zien waartoe een arrangement heeft geleid, dan zou dit 

partijen ertoe kunnen brengen nieuwe arrangementen aan te gaan, bijvoorbeeld om de uitkomst van 

een arrangement te versterken, bij te stellen of te corrigeren. 

Het gebruik van het arrangement in de analyse aan duurzame ontwikkeling voorziet impliciet 

in de terugkoppeling van uitkomst naar actiesituatie, conform Ostrom’s conceptueel raamwerk 

IAD in paragraaf 3.3. De uitkomst van een arrangement inspireert of is aanleiding voor een nieuw 

arrangement met een nieuwe uitkomst of met een uitkomst waarmee een eerdere uitkomst wordt 

bijgesteld. Met de opeenvolgende uitkomsten krijgen we inzicht in hoe arrangementen een reactie 

zijn op of hebben voortgeborduurd op eerdere uitkomsten. Op deze manier is de terugkoppeling van 

uitkomst naar actiesituatie in beeld gebracht.

De uitwerking van een maatregel in een actiesituatie vindt plaats in stappen of rondes, waarin 

partijen samen werken aan een concreet (tussen)resultaat. De tijdschaal van die stappen of rondes 

is beperkter dan die van de actiesituatie, met een beperkt aantal partijen en met een oogmerk dat 

specifieker en concreter is dan de range van mogelijke uitkomsten die aan een actiesituatie kunnen 

worden toegeschreven. Het arrangement zoals hierboven gedefinieerd is feitelijk een concretisering 

van een stap of ronde in een actiesituatie. Daarmee ondervang ik het bezwaar van de actiesituatie 

die op een te hoog abstractieniveau zit voor analyse van de ontwikkeling van de publieke waarde en 

bijdragen van partijen hieraan.

Arrangementen in een actiesituatie

Zoals in de introductie van Ostrom’s IAD in hoofdstuk 3 gesteld is de actiesituatie de “black box” 

waaruit keuzes worden gemaakt (McGinnis, 2011: 7): keuze uit aanwezige partijen die in een positie 

verkeren en een actierepertoire tot hun beschikking hebben om in de actiesituatie op te treden, 

keuze uit mogelijke processen en interacties en keuze uit de mogelijke uitkomsten. Analoog hieraan 

32 “The term ‘institution’ refers to many different types of entities, including both organizations and the rules used to structure 
patterns of interaction within and across organizations”…. 

 Institutionele arrangementen bevatten ook “markets, hierarchies, firms, families, voluntary associations, national governments, 
and international regimes”.
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bestaat het arrangement in een actiesituatie uit een selectie van partijen die samen hebben gekozen 

voor een interactie met een specifieke uitkomst voor ogen. In een actiesituatie kunnen dus meerdere 

arrangementen tot ontwikkeling komen. Nu we kennis hebben gemaakt met de definitie van het 

arrangement, kunnen we analoog aan actiesituaties ook voorbeelden zien van arrangementen daarin:

• Actiesituatie: gebruikers (vissers, consumenten) die met elkaar rekening moeten houden bij de 

gezamenlijke exploitatie van een natuurlijke bron (vis, landbouw).

Arrangement: visser A en visser B die samen afspreken wie wanneer het meer opgaat om vis te 

vangen;

• Actiesituatie: minister, ondersteunend departement en volksvertegenwoordiging in voorbereiding 

van en besluitvorming over een nieuwe wet.

Arrangement: een door het Kabinet voorbereide begroting voor 2019, voorgelegd en goedgekeurd 

door het parlement;

• Actiesituatie: staatshoofden die over een verdrag onderhandelen.

Arrangement: een Non-proliferatieverdrag tussen kernwapen-houdende staten;

• Actiesituatie: management van bedrijven dat met elkaar een plan voor fusie ontwikkelt.

Arrangement: fusie tussen de luchtvaartmaatschappijen Air France en KLM.

Het verband tussen actiesituatie en arrangement is in figuur 5.2 ook grafisch zichtbaar gemaakt. Deze 

figuur focust op het linkerdeel van de actiesituatie in het institutional analysis and development 

framework IAD van Ostrom (figuur 3.1): posities en rollen (positions), partijen (actors) en actiere-

pertoire (actions). In deel I van de figuur zien we de verzameling van alle deelnemers, die mogelijk 

in de actiesituatie kunnen meedoen. Ze zijn in staat en hebben de middelen (kennis, ervaring, geld) 

om een positie in te nemen in de actiesituatie en een daarbij horende rol in te vullen. Ze komen 

bijeen in de actiesituatie met een ambitie. Deel II van de figuur laat zien dat uitkomsten van de 

actiesituatie het gevolg zijn van activiteiten van partijen binnen de ruimte die de actiesituatie 

biedt om te handelen. De handelingsruimte bestaat uit posities en bijbehorende rollen enerzijds, 

en actierepertoire anderzijds. De term ‘handelingsruimte’ en de samenhang daarin tussen posities 

en actierepertoire zegt het volgende. In principe hebben alle partijen in een actiesituatie toegang 

tot de handelingsruimte, maar wel onder de volgende twee voorwaarden. Zo moeten posities en 

rollen van partijen in een handelingsruimte verschillend zijn, zoals een koper en een verkoper met 

gedeeltelijk tegenstrijdige belangen. De interactie tussen twee partijen met exact dezelfde positie 

en hetzelfde belang zou niet tot een nieuwe uitkomst met toegevoegde waarde leiden en is derhalve 

zinloos. Vervolgens kunnen partijen pas tot actie overgaan als zij die posities kunnen waarmaken en 

beschikken over het actierepertoire en over middelen om die positie en een daarin passende rol in 

te kunnen vullen. 

Ter illustratie van de verzameling mogelijke deelnemers en de handelingsruimte wederom het 

voorbeeld van de groentemarkt. De koop van een bloemkool kent partijen met eenduidig omschreven 

posities (koper en verkoper). De handelingsruimte in een actiesituatie (de groentemarkt) gaat over 

de wijze van omgang tussen koper en verkoper en hoe een transactie (aan- en verkoop van een 

bloemkool) kan plaatsvinden. De handelingsruimte is van toepassing op alle groentekramen op de 

groentemarkt en op elke partij die in staat is een rol aan te nemen in een positie (verkoper versus 

koper) die nodig is voor het koopproces. 

Zoals het voorbeeld laat zien laten deel I en deel II van de figuur veel ruimte open voor handelingen 

en wie van de mogelijk deelnemende partijen daadwerkelijk actie gaan ondernemen. Daarom is aan Figuur 5.2 Van actiesituatie naar arrangement
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de figuur deel III toegevoegd. Een selectie van partijen (koper A en verkoper B) gaat een interactie 

met elkaar aan met het doel een concreet resultaat te behalen. In het voorbeeld van de groentemarkt 

komen een verkoper en een klant een transactie overeen voor de aankoop van een bloemkool. In dat 

geval is er sprake van een arrangement. Daarnaast vinden in de actiesituatie ook andere arrangemen-

ten plaats, voor andere producten die passen in de betreffende actiesituatie (kaas, kleding). Deel 

III van de figuur over het arrangement laat ook zien, dat het arrangement primair is aangegaan door 

specifieke partijen A, B en C. Zij kiezen elkaar uit voor het arrangement en spreken een werkvorm 

af voor samenwerking (in het voorbeeld van de groentemarkt: transactie in de vorm van levering 

van de bloemkool voor geld) met een inzet voor een specifieke ambitie, welke posities ze daarvoor 

innemen in de actiesituatie, welke rol ze in die positie kunnen invullen en welk actierepertoire ze 

daarin kunnen inzetten.

Typologieën van arrangementen

Binnen een actiesituatie kunnen partijen tot een of meer arrangementen overgaan. Actiesituaties 

voor het bestuur van toegang tot hernieuwbare energie en voor het ontwikkelen van ontsluiten van 

hernieuwbare energie vormen de grondslag voor de arrangementen die partijen in die actiesituaties 

aangaan. Eerder in deze paragraaf zijn zes soorten actiesituaties gepresenteerd. In lijn daarmee is 

een soortgelijke indeling van arrangementen mogelijk. Deze is zichtbaar gemaakt in tabel 5.3. Net 

als voor de actiesituatie bevat de tabel voor arrangementen twee kolommen, voor respectievelijk 

de bestuurslijn en de ontwikkellijn. In analogie met de typologie van actiesituaties bevatten beide 

lijnen (borgen toegang, ontsluiten) drie basisarrangementen, die horizontaal conceptueel dezelfde 

betekenis hebben.

Tabel 5.3 Typologieën van arrangementen en hun uitkomsten

Bestuur-arrangementen
borgen toegang tot hernieuwbare energie

Ontwikkel-arrangementen
ontsluiten hernieuwbare energie

1.    Beleidsarrangement 

       Visie/beleid voor toegang

1.    Missiearrangement 

       Missie voor ontsluiten

2.    Toegangsarrangement 

       Maatregel voor toegang

2.    Ontsluitingsarrangement 

       Maatregel voor ontsluiten

3.    Draagvlakarrangement 

       Borgen draagvlak

3.    Instemmingsarrangement 

       Instemmen gevolgdragers

5.2 De werking van arrangementen verklaard

In de grafische presentatie in figuur 5.2 staat het arrangement op het kruispunt van de inzet van 

partijen en van de bijdrage van partijen aan de publieke waarde. Tussen inzet en uitkomst (de bijdrage 

aan haalbare of daadwerkelijk gerealiseerde publieke waarde), staat het optreden van de partijen 

centraal. Het optreden van partijen maakt het arrangement effectief en leidt tot de uitkomst die de 

partijen beogen bij het aangaan van het arrangement. Nu, in deze paragraaf, ga ik nader in op de 

beweegredenen van partijen om een arrangement met elkaar aan te gaan en op de keuzes die ze in 

het arrangement maken uit posities en de daarbij behorende rollen.

Samenwerken binnen arrangementen 

Uitgangspunt in deze studie is dat bestuurders en ontwikkelaars beide nodig zijn bij duurzame ontwik-

keling met hernieuwbare energie. Wat betekent dit uitgangspunt voor het optreden van partijen uit 

de bestuurlijke omgeving en uit de omgeving van ontwikkelaars? Wat we weten is dat beide soorten 

partijen zich inzetten met het doel publieke waarde te creëren in termen van rendabele opbrengst 

en maatschappelijke meerwaarde. Maar gelet op de opzet van het conceptueel raamwerk is het niet 

interessant, laat staan relevant wie het meest creatief en effectief is in de creatie van publieke 

waarde. Bestuurders en ontwikkelaars zijn er allemaal mee bezig, maar ieder vanuit een eigen inzet 

(toegang, ontsluiten). Posities, rollen en actierepertoire verschillen tussen bestuurders en ontwikke-

laars. Vergelijken van de effectiviteit van die partijen is daarom hetzelfde als het wegen van appels 

en peren. Met het conceptueel raamwerk (hoofdstuk 3) en de typologieën van arrangementen ben ik 

in staat arrangementen objectief te identificeren en vast te stellen welke bijdrage hun uitkomsten 

geven aan de ontwikkeling van de publieke waarde. 

Het ‘raster voor publieke waarde’ met de componenten rendabele opbrengst en maatschappelijke 

meerwaarde zet ik in om vast te stellen hoe uitkomsten effect hebben op de ontwikkeling van de 

publieke waarde. Voor het verklaren waarom partijen hun keuzes maken in hun optreden in een 

arrangement is effectiviteit relevant. Ostrom (2007) karakteriseert een partij onder meer aan de 

hand van acties die een partij kiest en toepast om in zijn ogen doeltreffend te zijn in de actiesituatie. 

Andere karakteristieken zoals beschikbare kennis en middelen ondersteunen die partij om effectief 

te kunnen zijn. 

’Samenwerkend bestuur’ als bestuurskundig thema

Zoals hierboven aangegeven kijk ik in de identificatie van de arrangementen en de bijdrage van hun 

uitkomsten aan publieke waarde naar zowel bestuurders als ontwikkelaars. Ondersteuning voor dit 

uitgangspunt is te vinden in de bestuurskundige literatuur. Deze toont namelijk dat in de loop van de 

tijd onderzoekers in toenemend mate hun focus richten op het proces van samenwerken van partijen 

met verschillende achtergronden. Dat zet ik hieronder nader uiteen.

De historie van de bestuurskundige theorie laat achtereenvolgens drie belangrijke paradigma’s 

zien (Osborne, 2006; Osborne et al., 2013; Schreurs, 2016): public administration, new public man-

agement en new public governance. Het paradigma public administration gaat uit van een verticale, 

hiërarchische top-down structuur, met een eenzijdige besluitvorming. Overheden treden in dit 

paradigma op als regelgever en controleur. In de jaren tachtig kwam onder meer door Hood (1991) 

een nieuw paradigma in de belangstelling: new public management. Kenmerkend voor dit paradigma 

is de aandacht voor concurrentie en marktwerking. Het gaat dan om resultaatgericht werken waaraan 

decentralisatie en op afstand plaatsen van overheidsorganisaties (privatisering) zouden moeten bij-

dragen. In plaats van een sturende rol van overheden in het public administration paradigma worden 

in het new public management paradigma overheden vooral beoordeeld of zij in de uitoefening van 

hun taak efficiënt, traceerbaar en doelgericht te werk gaan (Schreurs, 2016). Osborne (2013) gaf 

aan dat aan dit paradigma twee bezwaren kleven (hij spreekt zelfs over “fatal flaws”). Het eerste 
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bezwaar is dat het new public management paradigma voornamelijk is georiënteerd op het proces 

van de interne organisatie van overheden en de interactie met andere partijen negeert. Het tweede 

bezwaar is dat het paradigma vooral leunt op de wijze van management zoals private partijen in de 

maakindustrie dat toepassen. Dat past volgens Osborne niet bij het verzorgen van publieke diensten 

dat kenmerkend is voor de taken van overheden. Osborne (2006: 377) ziet new public management 

als een fase in de evolutie van het traditionele public administration paradigma naar een nieuw 

paradigma: new public governance.

Kenmerkend voor new public governance is de governance van intra-organisatorische verbanden 

en relaties (partnerships) en van netwerken van overheden (policy networks) (Osborne, 2010). 

Overheden hebben hier geen machtsmonopolie meer zoals in public administration en in mindere 

mate in new public management, maar werken op gelijkwaardige basis samen met andere publieke 

en private partijen, inclusief ook (groepen) burgers. Zo kunnen de samenwerkende partijen hun 

onderlinge afhankelijkheden managen en synergie- en efficiencyvoordelen realiseren (Schreurs, 2016). 

Ook Stoker (2006) vraagt aandacht voor het feit dat paradigma’s van traditioneel overheidshandelen 

volgens Weber en new public management hier niet meer passen. Hij wijst op het belang in het new 

public governance paradigma van overheidshandelen gericht op het creëren van publieke waarde, 

als antwoord op politieke wensen en doelen. Ziedaar de verschuiving van een focus op hiërarchie 

en resultaat in de conventionele paradigma’s naar een focus op het proces van samenwerken in new 

public governance. Het new public governance paradigma past zo bij het concept van arrangementen 

voor publieke waardecreatie in dit proefschrift. 

Ansell is een van de drijvende krachten in het leerstuk van collaborative governance dat is uitgegroeid 

tot een van de belangrijkste deelgebieden van onderzoek in de new public governance traditie (Ansell 

& Gash, 2008; 2012). Hij presenteert dit als een strategie in beleidsontwikkeling en regulering, die 

gericht is op het afstemmen en integreren van oogmerken en belangen van meerdere partijen met 

verschillende achtergronden. Zo ondersteunt collaborative governance overleg en onderhandelingen 

tussen die partijen met hun verschillende belangen en achtergronden om in geschillen of gezamenlijke 

uitdagingen overeenstemming te bereiken over de oplossing daarvoor. Collaborative governance 

gaat ook over factoren die het overleg en het proces van samenwerken tussen partijen beïnvloeden. 

Volgens Ansell en Gash (2008: 544) is collaborative governance “een gegeven arrangement33 waar 

een of meer publieke instanties direct samenwerken met niet-publieke stakeholders in een proces 

van gezamenlijk voorbereiden en vaststellen van beslissingen”. De definitie laat het belangrijkste 

kenmerk van collaborative governance zien: een op consensus gericht proces waaraan zowel publieke 

instanties als niet-publieke stakeholders deelnemen. Deze verscheidenheid in partijen is zeker van 

toepassing in actiesituaties en de arrangementen daarin. Zo is collaborative governance bruikbaar in 

het verklaren van het proces van samenwerken in arrangementen.

De focus op samenwerken in het new public governance paradigma, nader uitgewerkt in collaborative 

governance, biedt mogelijkheden om aandacht te besteden aan hoe partijen gezamenlijk in staat zijn 

“waarde” te creëren, in contrast met conventionele paradigma’s waar de nadruk ligt op het behalen 

van vooraf gedefinieerd resultaat. Ansell en Torfing (Ansell & Torfing, 2014; Torfing & Ansell, 2016) 

wijzen erop dat creativiteit en innovatie niet alleen aan de private sector is voorbehouden, maar dat 

33 In het citaat in de bron staat ‘governing arrangement’. Dit houdt in een structuur die permanent van toepassing is en die 
voor de genoemde instanties en stakeholders de basis is voor hun samenwerking. Dat is een andere invulling van het begrip 
‘arrangement’ dan gebruikt in dit proefschrift. In de rest van dit proefschrift, ook bij de behandeling van Collaborative 
Gvernance, hanteer ik de in paragraaf 5.1 gepresenteerde definitie van het begrip ‘arrangement’.

ook de publieke sector hierin een rol kan spelen, zeker gezien de samenwerking tussen verschillende 

partijen in het new public governance paradigma. Ook Hartley, Sørensen en Torfing (2013) prikken de 

mythe door dat een markt gedreven private sector meer innovatief zou zijn dan de publieke sector. 

Beide sectoren hebben hun prikkels en ondervinden obstakels om innovatief te zijn. Hartley et al. 

(2013) onderscheiden daarbij drie innovatiestrategieën: (1) new public management met de nadruk 

op marktcompetitie, (2) de neo-Weberiaanse staat met de nadruk op het vermogen van organisaties 

om te ondernemen, en (3) het reeds genoemde collaborative governance gedachtegoed met de nadruk 

op het betrekken van actoren met verschillende achtergronden, dwars door de private, publieke en 

non-profit sectoren heen (multi-actor engagement). 

Van de drie door Hartley genoemde innovatiestrategieën sluit die van collaborative governance het 

beste aan op de opzet van het conceptueel raamwerk voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie. Het collaborative governance gedachtegoed heeft de weg vrij gemaakt voor een nieuw para-

digma (Crosby, ’t Hart & Torfing, 2016): een verschuiving van conventionele procedurele en politieke 

rationaliteit naar innovatie en publieke waardecreatie, en van overheidssturing en marktcompetitie naar 

het erkennen van onderlinge afhankelijkheid en het streven naar samenwerking. Wanneer een nieuwe 

generatie van managers in de publieke sector, en wellicht ook in de private sector, open staat voor dit 

nieuwe paradigma, kunnen ze geïnspireerd raken om de brug te slaan tussen de ontwikkelingscyclus34 

(“problem definition, idea generation, testing, selection, implementation and diffusion”, zie Crosby et 

al., 2016: 3) en de beleidscyclus. Het gaat dan om kansen onderkennen, creatief zoeken naar ideeën 

en interventies, ontdekken door te experimenteren (trial and error) en iteratief ontwerpen, testen 

en uitrollen. Zowel bestuurders als ontwikkelaars dienen zich deze vormen van optreden eigen te 

maken en toe te passen. Zo is het Collaborative Governance gedachtegoed niet alleen relevant voor 

publieke waarde creatie, maar ook een bruikbaar kader voor het beoordelen van het optreden van 

partijen in arrangementen die met hun uitkomsten effect hebben op de publieke waarde.

Partijen gaan in arrangementen samenwerken, in de bestuurslijn aan het bestendigen van de 

toegang tot hernieuwbare energie en in de ontwikkellijn aan het ontsluiten van hernieuwbare energie. 

Collaborative governance gaat in dit verband vooral over samenwerking tussen publieke en private 

partijen. Wat daarbij komt kijken wordt hieronder uiteengezet aan de hand van het begrip ‘copro-

ductie’, de succesfactoren voor het welslagen daarvan en het leiderschap dat daarvoor is vereist. 

Samenwerking tussen bestuurders en ontwikkelaars uitgangspunt voor coproductie

Consumenten kunnen volgens Kiser (1984) (co-)producenten zijn van producten of diensten die zij zelf 

consumeren. Dat idee is zeker van toepassing in de wereld van hernieuwbare energie, een commodity 

(bulkgoed, massa-geproduceerd en met standaard specificaties) volgens het jargon gebruikt in het 

artikel. Decentrale en lokaal te installeren systemen, zoals zonnepanelen, maken het mogelijk dat 

een burger of private partij de energie consumeert die hij zelf met panelen op zijn dak produceert. 

Kiser introduceert in zijn publicatie het begrip ‘coproductie’. Er is volgens hem sprake van copro-

ductie wanneer burgers of private partijen samenwerken met publieke partijen in de productie van 

een commodity. Alford en O’Flynn (2012) gaan in hun definitie van het begrip ‘coproductie’ verder. 

Zij benadrukken dat partijen vaak moeten samenwerken in coproductie, bijvoorbeeld omdat publieke 

organisaties voor het bereiken van hun eigen doelen afhankelijk zijn van de bijdragen van private 

34 Crosby, ‘t Hart en Torfing (2016) gebruiken het begrip ‘innovatiecyclus’, maar de beschrijving ervan op bladzijde 3 is ook van 
toepassing op systeemontwikkeling in brede zin.
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partijen, in de context van dit proefschrift in de vorm van energiediensten35. In deze studie treden 

in de analyse van de arrangementen voor publieke waardecreatie met hernieuwbare energie zowel 

publieke als private partijen op. Kennis uit de literatuur over en praktijkervaring met coproductie 

dragen bij aan het inzicht in hoe en met welke motieven deze partijen optreden in een arrangement. 

Het succes van coproductie staat of valt met of en hoe burgers zich betrokken voelen bij het 

leveren van de commodity of dienst. Whitaker (1980: 241-242) bouwt voort op de suggestie van 

Ostrom dat “we should view all public employees and all citizens as decision makers regarding the 

public services with which they deal”. Dat is een aanwijzing hoe de eerdergenoemde omgangsregels 

zouden moeten functioneren, niet als voorschriften (“prescribing a specific course of action”) maar 

als ruimte voor besluitvorming (“constraints within which people make decisions”). 

Er zijn meerdere soorten coproductie denkbaar. Alford en O’Flynn (2012: 24, 25) hebben hierin 

structuur aangebracht door zes vormen van coördinatie te identificeren: (1) outsourcing, waartoe zij 

ook publiek-private partnerschappen rekenen; (2) samenwerking (partnering); (3) deelname op basis 

van vrijwilligheid (volunteering); (4) regulering, op basis van aangegane verplichtingen of dwang; (5) 

coproductie samen met een klant (client coproduction) en (6) meer-partijen netwerk (multi-party 

networks). Op het eerste gezicht lijkt vorm (2) ‘samenwerking’ het idee van coproductie voor een 

commodity, zoals geformuleerd door Kiser het dichtst te benaderen. Coproductie is volgens Parks et 

al. (1981) een resultante van technologische, economische en institutionele invloeden. Technologische 

en economische invloeden bepalen de technische en financiële haalbaarheid. Daarin herkennen we 

de inzet langs de ontwikkellijn voor ontsluiten van hernieuwbare energie. Coproductie zien als een 

vorm van vrijwillige samenwerking is dan te beperkt. Coördinatievorm (5) (coproductie met een klant) 

en coördinatievorm (6) (meerpartijen netwerk) sluiten veel beter aan op de inzet voor ontwikkelen 

van ontsluiten. Het gaat daarbij om een mengsel van coproductie met individuele klanten en een 

meerpartijen netwerk. In de vorm ‘coproductie met een klant’ gaat een publieke partij een verbintenis 

aan met een burger in de rol van klant voor energiediensten. Maar tegelijkertijd zal die energiedienst 

onderdeel zijn van de integrale energievoorziening, waar de coproductievorm ‘meerpartijen netwerk’ 

van toepassing is, gekenmerkt door verscheidenheid in soorten dienstverlening, technieken, contract-

vormen, et cetera. Alford en O’Flynn (2012: 192) signaleren het niet-vrijblijvende en de toegevoegde 

waarde van coproductie: “Thus, the process of delivering private value to clients has the effect of 

creating public value for the citizenry”. 

Ik ga voor de bestuurslijn voor toegang tot hernieuwbare energie nader in op de institutionele 

invloeden. Kiser beargumenteert in zijn publicatie dat institutionele arrangementen een belangrijke 

rol spelen in het aanmoedigen of ontmoedigen van coproductie van commodities. Daarbij spelen 

omgangsregels een belangrijke rol, zoals boundary rules en authority rules, ongeveer op dezelfde 

wijze als hoe omgangsregels de ruimte bepalen van de ontwikkeling van actiesituaties in het IAD van 

Ostrom en de arrangementen daarin (Kiser, 1984). Parks benoemt daarnaast de rol die institutionele 

spelregels kunnen spelen bij het oplossen van problemen met coproductie, wanneer de inzet in de 

ontwikkellijn niet tot de gewenste en financieel en technologisch haalbare vorm van coproductie 

leidt (Parks et al., 1981: 1006): “… alternative institutional arrangements will be neccessary to 

correctly apportion benefits and costs and thus constrain regular and consumer producer inputs to 

the correct mixes.” Dat is conform de bestuurslijn voor het borgen van toegang tot de commodity, 

35 Alford & O’Flynn (2012): “The essential point here is that clients and regulates can – and quite often must – constitute 
external providers to the extent that the agency relies on their contributions of time and effort to achieve its purposes. 
This phenomenon, sometimes called ‘co-production’, is more prevalent than appears at first sight.”.

voor burgers en andere private partijen als producent, consument of de combinatie ervan. Daarmee 

geeft hij steun aan het uitgangspunt dat voor coproductie door publieke en private partijen zowel 

ontwikkel-arrangementen als bestuur-arrangementen nodig kunnen zijn. 

Whitaker (1980: 246) geeft aan dat het voor coproductie van belang is dat het product of de 

geleverde dienst aansluit op de behoeften van alle partijen, publiek en privaat, die bij de coproductie 

betrokken zijn: 

“We need to examine the ways in which agencies can organize to facilitate the types of copro-

duction most appropriate to the services they seek to deliver. We have too often come to expect 

that agencies can change people and have forgotten that people must change themselves”. 

Hij wijst erop dat betrokken partijen gelijkwaardig zijn in de zin dat de ene partij zijn opvattingen en 

inzet niet aan een andere partij kan opleggen. In dat geval zou het risico groot zijn dat de coproductie 

niet van de grond komt of faalt.

Succesfactoren bij coproductie

Meijer (2016) laat zien dat coproductie betrokkenheid en toewijding verlangt van burger, private 

partij en overheid. Dat noemt hij kenmerkend voor new public governance. Dat is in scherp contrast 

met old public administration (de burger als “object” met invloed via verkiezingen en afdracht van 

belastingen) en new public management (de burger als “klant” die betaalt voor collectieve voorzie-

ningen). New public governance en de rol van coproductie daarin zijn een weerslag van de rol van 

autoriteit in hedendaagse moderne samenlevingen. 

Gelijkwaardigheid van partijen in een coproductie is de basis voor drie succesfactoren die een rol 

spelen in het welslagen van de coproductie:

• Autoriteit, de eerste succesfactor, is in coproductie niet meer gebaseerd op machtsposities, maar 

het resultaat van het samenwerkingsproces waarin partijen gezag kunnen “afdwingen” door in 

hun optreden geloofwaardig en effectief betrokkenheid en toewijding in praktijk te brengen;

• Faciliteren van interactie, de tweede succesfactor, met moderne communicatiemiddelen en 

internet maken in een coproductie uitwisseling van kennis en ervaring tussen de partijen mogelijk;

• Efficiëntie, de derde succesfactor, komt volgens Meijer tot uiting in lagere kosten voor overheden 

wanneer zij deelnemen in een coproductie.

Toch plaats ik een kanttekening bij Meijer’s beschrijving van de derde succesfactor. Dat de overheden 

deelnemen aan een coproductie met het oogmerk hun efficiëntie te bevorderen, is ongetwijfeld 

waar, maar dat is maar een deel van het verhaal. Duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie, 

zoals beschreven in hoofdstuk 1 over de uitdaging van de energietransitie, is een systeemtechnisch, 

organisatorisch en financieel complexe uitdaging. Overheden zijn niet bij machte om als enige het 

geheel te overzien en de ontwikkelingen in de omgeving bij te houden. Samenwerking en coproductie 

zijn manieren om hiermee om te gaan en kennis en ervaring die beschikbaar is bij burgers en private 

partijen, tijdig, adequaat en dus efficiënt mee te nemen in duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie. 

De literatuur laat zien dat overheden zich bewust zijn van het belang van samenwerking met 

burgers en private partijen. Zo bevat de publicatie De raad en burgerparticipatie van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Riem Vis, Haan & Vloten, 2010) een bijlage met de 

titel “Vertrouwen in burgers”. Daarin staan acht bouwstenen genoemd voor burgerparticipatie: (1) 

burgers met budgetten, (2) kansen voor burgerinitiatieven, (3) invloed burgers op de gemeenteraad, 
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(4) procesmatige verankering van burgerparticipatie, (5) kwaliteit burgerparticipatie, (6) burgemeester 

als hoeder van burgerparticipatie, (7) toegankelijkheid gemeente met moderne communicatiemid-

delen, en (8) benaderen specifieke doelgroepen. De bouwstenen passen overigens naadloos in het 

conceptueel raamwerk: (1) en (2) in de ontwikkellijn voor ontsluiten van hernieuwbare energie, (3) 

tot en met (8) in de bestuurslijn voor toegang tot hernieuwbare energie. 

De succesfactoren van Meijer voor coproductie en de bouwstenen voor burgerparticipatie in de 

publicatie van het ministerie van BZK laten zien dat het niet alleen gaat om gelijkwaardigheid maar 

ook om vertrouwen die partijen in elkaar hebben om samen te werken in een coproductie. 

Hoe arrangementen werken: een contingentiemodel van samenwerking

Arrangementen sturen de publieke waarde, maar de deelnemende partijen sturen op hun beurt het 

arrangement. Hierboven heb ik aangegeven dat het collaborative governance gedachtegoed aankno-

pingspunten biedt voor de verklaren van het optreden van partijen in een arrangement. Collaborative 

governance sluit aan op het idee van een arrangement als een ad-hoc structuur, waarin een selectie van 

partijen samen aan de slag gaat met een specifieke uitkomst voor ogen als bijdrage aan de publieke 

waarde. Collaborative governance staat open voor de complexiteit in de samenwerking tussen publieke 

en private partijen, voor diversiteit in werkvormen, voor netwerkend werken en voor de bijzondere 

eisen die daaruit volgen voor – wat we nu noemen – faciliterend leiderschap. 

Ansell en Gash (2008) hebben 137 casus van collaborative governance in een reeks van beleids-

sectoren bestudeerd. Daaruit hebben ze ten behoeve van de uitwerking van het model een aantal 

kritische variabelen geïdentificeerd, die een rol spelen in de effectiviteit van collaborative governance. 

Toegespitst op het begrip ‘arrangement’ in deze studie gaat het om (1) het verleden van samenwerking 

of conflict voorafgaande aan het arrangement, (2) verdeling van macht, kennis en middelen, (3) 

prikkels die partijen voelen om deel te nemen aan een arrangement, (4) het institutioneel ontwerp en 

(5) faciliterend leiderschap. Hiermee hebben ze het contingency model of collaborative governance 

opgesteld, dat de referentie is voor het model van samenwerking in figuur 5.3. Kern van het model 

is het ‘samenwerkingsproces’ (collaborative process). Deze staat onder invloed van drie factoren: 

het ‘institutioneel ontwerp’ (institutional design), de ‘startcondities’ (starting conditions) en het 

‘faciliterend leiderschap’ (facilitative leadership). Het resultaat van het samenwerkingsproces staat 

rechts in de figuur, aangeduid met het inmiddels bekende begrip ‘uitkomst’ (outcome). 

Kenmerkend voor een contingentiemodel is, dat het weergeeft welke variabelen een zeker verband 

met elkaar hebben zonder te pretenderen de relaties tussen die variabelen te kunnen simuleren. 

Het model structureert contingenties: verschillende situaties die zich zouden kunnen voordoen 

(Hazeu, 2014). Contingentie-theorieën stellen dat er niet één optimumsituatie is, maar dat het van 

de omgevingsfactoren afhangt wat in een bepaalde situatie de beste keuze is36. Vertaald in het con-

tingentiemodel van samenwerking in figuur 5.3 (contingencymodel of collaborative governance) gaat 

het om hoe het samenwerkingsproces met zijn uitkomsten onder invloed van de beïnvloedingsfactoren 

institutioneel ontwerp, startcondities en faciliterend leiderschap eruit kan zien.

36 Vanwege de genoemde kenmerken van contingentiemodellen staan de achtergronden en de toepassing ervan sterk ter discussie. 
In het vervolg van het proefschrift ga ik dan ook uit van een voorzichtige inzet ervan, met inachtneming van de beperkingen. 
Bovendien geven ook de resultaten van het onderzoek aanleiding om te overwegen de opzet van het contingentiemodel van 
samenwerking te evalueren en aan te passen, in ieder geval voor de vraagstukken van dit proefschrift. Zie daarover onder 
meer paragraaf 10.6.

Figuur 5.3 Contingentiemodel van samenwerking (bron: Ansell & Gash, 2008: 550)

Hieronder ga ik nader in op de onderdelen van het contingentiemodel van samenwerking: het samen-

werkingsproces en de beïnvloedende factoren institutioneel ontwerp, startcondities en faciliterend 

leiderschap.

Samenwerkingsproces

Het samenwerkingsproces is de kern van het model en de kern van het arrangement. Daar vindt de actie 

plaats die leidt tot de uitkomst van het arrangement. Ansell en Gash zien het samenwerkingsproces als 

een cyclus van vijf opeenvolgende stappen (zie figuur 5.3). Die begint met stap 1, de dialoog tussen 

partijen. In de eerstvolgende twee stappen (2 en 3) werken de partijen aan onderling vertrouwen 

om zich vervolgens gemotiveerd en overtuigd te committeren aan de ambitie en aan het proces in 

het arrangement. De twee stappen erna (4 en 5) zijn meer zakelijk van aard, over onderling begrip 

en resultaatgerichtheid. 

In een goed functionerend collaborative governance proces doorlopen de partijen alle vijf stappen. 

De achtereenvolgende stappen dialoog, vertrouwen en (tussen)resultaat reflecteren de kenmerken 

van collaborative government in arrangementen zoals deze eerder in dit hoofdstuk zijn beschreven, 

zoals samenwerking tussen publieke en private partijen, gelijkwaardigheid, vertrouwen en netwerkend 

werken. In eerste instantie gaan partijen met elkaar aan de slag met een gezamenlijke ambitie voor 

ogen. Het opbouwen van onderling vertrouwen en het gezamenlijk uitspreken van de toewijding aan de 

ambitie zijn nodig om partijen te binden aan een vernieuwend project, zoals dat met de common-pool 

resource hernieuwbare energie. Zoals we echter verderop in dit proefschrift in de casusonderzoeken 
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: volledige cyclus - samenwerking met toewijding aan ambitie; 
: partiële cyclus – pragmatische afstemming gericht op onderling begrip en op resultaat.

Figuur 5.4 Het samenwerkingsproces (collaborative governance) (bewerking van bron: Ansell & Gash, 

2008: 550)

en in de analyse zullen zien, kunnen partijen in de loop van de tijd overgaan tot het overslaan van 

stappen in het samenwerkingsproces. Wanneer door omstandigheden onderling vertrouwen afneemt 

en de toewijding aan de ambitie verwatert, is er geen gezamenlijke prikkel meer om te werken aan 

de gezamenlijke ambitie en daarvoor het onderling vertrouwen te onderhouden. De samenwerking 

wordt zakelijker van aard, hetgeen in het samenwerkingsproces tot uiting komt in een pragmatische 

afstemming gericht op onderling begrip en op resultaat. Het verschil tussen deze, partiële cyclus en 

de volledige cyclus is geïllustreerd in figuur 5.4.

Institutioneel ontwerp

Ansell en Gash beschrijven het institutioneel ontwerp in termen als exclusiviteit en transparantie. 

Zo leggen zij de nadruk vooral op de bestuurlijke inzet. In de casus verderop zullen we zien dat de 

bestuurlijke inzet varieert van het mee laten profiteren van lokale partijen (verdelen van inkomsten) 

tot het actief laten deelnemen van lokale partijen (zelf meedoen en inkomsten verwerven). Maar in 

deze studie gaat de aandacht niet alleen uit naar de inzet van bestuurders voor toegang tot hernieuw-

bare energie, maar ook naar de inzet van ontwikkelaars voor ontsluiten van hernieuwbare energie. 

Het institutioneel ontwerp vanuit het perspectief van ontwikkelaars gaat met name over het 

abstractieniveau van de ontwikkeling. Het maakt voor het institutionele ontwerp uit of het gaat om 

de ontwikkeling op het niveau van een modaliteit (windenergie, zonne-energie) of op het niveau van 

een integrale gebiedsontwikkeling waar hernieuwbare energie een onderdeel van is. Beide voorbeelden 

vereisen hun eigen institutionele uitwerking van de ontwikkeling. In het eerste geval kiest men voor 

ontwerp en inpassing van één soort technologie en betrekt men daarbij deskundigen die specialist zijn 

in die technologie. In het tweede geval staat de integrale ontwikkeling van een gebied centraal, waarin 

hernieuwbare energie slechts een van de aspecten is die een rol spelen in die integrale ontwikkeling. 

De casusonderzoeken in de volgende hoofdstukken laten duidelijke verschillen zien in institutioneel 

ontwerp vanuit het perspectief van de ontwikkelaar.

Startcondities

De startcondities aan de linkerzijde van het model zijn het verzamelbegrip voor de prikkels die partijen 

voelen om deel te nemen aan een arrangement. Die prikkels zijn het gevolg van de verdeling van 

macht, kennis en middelen over de partijen en van ervaringen die partijen in het verleden hebben 

opgedaan in situaties van samenwerking of conflict. Het deel ‘macht, kennis en middelen’ van de 

startcondities sluit naadloos aan op de beschrijving van Ostrom van kenmerkende eigenschappen van 

actoren (zie paragraaf 5.1). Volgens Ostrom kiest een partij ervoor een bepaalde positie en daarin 

een rol in te nemen wanneer hij daarvoor beschikt over de nodige kennis en ervaring, toegang tot 

informatie die hij nodig heeft voor zijn handelingen, inzicht in kosten en baten van handelingen, en 

middelen in de vorm van gezag, toewijding en geld.

Met ‘historie van samenwerking of conflict’ voegen Ansell en Gash een nieuw element toe aan de 

actorbeschrijving van Ostrom. Zij geven daarmee aan dat – naast macht, kennis en middelen - ook 

ervaringen met samenwerking en conflicten in het verleden een rol spelen bij de keuze van een 

partij al of niet een arrangement aan te gaan. Met het begrip ‘startconditie’ willen Ansell en Gash tot 

uitdrukking brengen dat deze condities stabiel zijn tijdens het verloop van het cyclische collaborative 

process. Maar veranderingen in de verdeling van macht, kennis of middelen of in ervaringen van 

partijen veroorzaken nieuwe prikkels die uitwerken op het collaborative process. Dan is volgens de 

definitie sprake van nieuwe ‘startcondities’. In het begrippenkader van deze studie hebben we het 

dan over de beëindiging van een lopende actiesituatie en de start van een nieuwe actiesituatie, als 

gevolg van wijziging van posities en bijbehorend actierepertoire van partijen.

Om die reden vind ik het begrip ‘startcondities’ niet passen in deze studie, maar is het door Ostrom 

geïntroduceerde, maar in latere versies van haar IAD verwijderde begrip ‘actiearena’ meer bruikbaar. 

Verandering in de actiearena past meer bij een dynamisch en gecompliceerd collaborative process 

dan het rigide begrip van onveranderlijke startcondities. In het vervolg van dit proefschrift blijf ik 

het begrip ‘startcondities’ gebruiken, maar wel uitdrukkelijk met deze nuancering.

Faciliterend leiderschap

In paragraaf 3.3 hebben we gezien dat het proces van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie gecompliceerd is. Klijn en Koppenjan (2016) die de argumentatie daarvoor hebben aangereikt, 

stellen dat netwerken van partijen waarin samenwerking plaatsvindt op basis van gelijkwaardigheid 

en vertrouwen in elkaar, onontbeerlijk zijn voor het vinden van oplossingen voor complexe vraag-

stukken. Maar paradoxaal genoeg komt in de praktijk samenwerking pas goed uit de verf als er een 

vorm van leiderschap is. Dat leiderschap is nodig om het uitgangspunt te bewaken en om activiteiten 

te coördineren en richting te geven. Immers, ondanks goede wil haalt de praktijk het idealisme in, 

al is het maar omdat in de loop van de tijd incidenten de onderlinge verhoudingen laten verschuiven 

en het onderling vertrouwen op de proef stellen. De succesfactoren bij coproductie - autoriteit op 

basis van geloofwaardigheid, betrokkenheid en toewijding, faciliteren van uitwisseling van kennis 

en ervaring, efficiëntie in omgang met complexe uitdagingen - vragen om leiderschap dat oog heeft 

voor deze succesfactoren. 

’t Hart (2014: 91-96) laat zien wat het faciliterend leiderschap moet doen om effectief te kunnen 

zijn. Om te beginnen moet de faciliterend leider werken aan een probleemstelling en voor de oplossing 

daarvan partijen inventariseren en selecteren om, in het geval van deze studie, deel te (kunnen) 

nemen aan actiesituaties en de arrangementen daarin. Vervolgens legt het faciliterend leiderschap 

zich toe op het verleiden en inspireren van partijen zich te committeren aan een gezamenlijk en 

oplossingsgericht proces. Partijen gaan dan met elkaar samenwerken, in een arrangement. Het werk 

van het faciliterend leiderschap in het arrangement bestaat vooral uit het bijeen brengen en laten 

samenwerken van partijen en het onderhouden van de dialogen en informatie-uitwisseling daarvoor. 

Zodra de samenwerking goed verloopt en tot resultaat komt, legt het faciliterend leiderschap zich 
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toe op het organiseren van ondersteunende activiteiten om het arrangement goed te laten functio-

neren, zoals monitoren en interveniëren op publieke waarde, systeemanalyse om hoofdlijnen uit te 

kunnen zetten voor de oplossingsrichting en vastleggen van afspraken en resultaten. Wanneer ook 

die ondersteuning goed verloopt concentreert het faciliterend leiderschap zich op het consolideren 

en bestendig maken van de inmiddels goed verlopende samenwerking, bijvoorbeeld door deze te 

institutionaliseren en daarmee de partijen te committeren aan doel en samenwerkingsvorm tot aan 

het moment het doel effectief is bereikt.

 Faciliterend leiderschap kan niet werken zonder mandaat van andere partijen in het arrangement. 

Partijen in een samenwerkingsverband (collaborative governance) moeten met het mandaat het 

faciliterend leiderschap erkennen als waakhond voor de gezamenlijk te bereiken publieke waarde van 

de ambitie, maar ook als degene die conflicten mag escaleren naar hogere niveaus van besluitvorming 

bij de partijen in het samenwerkingsverband, indien de directbetrokkenen er samen niet uitkomen. 

Het verschil tussen posities en rollen in tabel 5.1 en faciliterend leiderschap is, dat faciliterend lei-

derschap mandaat nodig heeft van de partijen in een arrangement om effectief te kunnen zijn en dat 

faciliterend leiderschap zich expliciet toelegt op het behartigen van de publieke waarde ambitie. De 

invloed van faciliterend leiderschap op het samenwerkingsproces zal daarom vooral tot uiting komen 

bij een partij die het mandaat heeft geloofwaardig en effectief faciliterend leiderschap te verzorgen 

en continuïteit van faciliterend leiderschap te borgen op momenten dat het samenwerkingsproces 

verandert door ontwikkelingen in de startcondities of in het institutioneel ontwerp.

In dit onderzoek gaat het om de uitkomst van arrangementen en hun effect op de haalbare publieke 

waarde. Daarom heb ik het contingentiemodel van samenwerking van Ansell en Gash (figuur 5.3) bewerkt 

tot het ‘contingentiemodel van samenwerking in arrangementen’ (figuur 5.5). De grondslag daarvan 

is de theorie in dit hoofdstuk en de voorgaande hoofdstukken, met name over de inzet van partijen 

voor toegang tot en ontsluiten van hernieuwbare energie, over arrangementen als concretisering 

van processtappen in een actiesituatie en over uitkomsten van arrangementen en hun effect op de 

publieke waarde. In het contingentiemodel is het arrangement (en het samenwerkingsproces daarin) de 

onafhankelijke variabele en zijn de rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde waarmee 

de publieke waarde tot uitdrukking wordt gebracht, de afhankelijke variabelen. De instellingen van de 

interveniërende variabelen ‘institutioneel ontwerp’, ‘startcondities’ en ‘faciliterend leiderschap’ en 

eventuele veranderingen daarin (∆’s) bepalen de inrichting van het arrangement, het samenwerkings-

proces daarin en de uitkomst ervan. Het effect van de uitkomst op de haalbare publieke waarde komt 

tot uiting in verandering van de indicatoren rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde. 

Het collaborative governance gedachtegoed is nog sterk in beweging. Hoewel het contingentiemodel 

van samenwerking (en ook de bewerkte versie ervan voor samenwerking in arrangementen) het 

resultaat is van literatuuronderzoek en waarnemingen in casus, gaat het te ver om te spreken van 

een ‘verklarend model’. Een verklarend model zou een gevalideerde benadering van de werkelijkheid 

moeten zijn, maar zoals het collaborative governance gedachtegoed nog in beweging is, geldt dat 

vooralsnog ook voor het contingentiemodel van samenwerking. In dit hoofdstuk hebben we gezien 

dat collaborative governance veel aanknopingspunten biedt voor de analyse aan het optreden van 

partijen in arrangementen voor publieke waardecreatie met hernieuwbare energie. Daarom zie ik het 

contingentiemodel als een hulpmiddel voor structurering voor deze analyse en heb ik het als zodanig 

toegepast in het casusonderzoek. 

Onderstreept: variabele

Figuur 5.5 Contingentiemodel van samenwerking in arrangementen (bron: bewerking van Ansell & 
Gash, 2008: 550)

Tot slot

Met de uiteenzetting over het model van samenwerking in arrangementen is het laatste onderdeel van 

de theorievorming voor de analyse aan arrangementen voor publieke waardecreatie met hernieuwbare 

energie afgerond. Die theorie bestaat uit drie onderdelen: (1) uitgangpunten van inzet van partijen 

voor hernieuwbare energie voor iedereen (hoofdstuk 3), (2) publieke waardecreatie met hernieuwbare 

energie (hoofdstuk 4) en (3) arrangementen met effect op publieke waarde (hoofdstuk 5). 

Als opmaat naar het empirisch onderzoek presenteer ik in hoofdstuk 6 op basis van en in analogie 

met de theorie in de hoofdstukken 3, 4 en 5, een synthese van de verschillende theoretische onderdelen 

in een ‘analyseraamwerk voor sturing op publieke waarde in duurzame ontwikkeling en transities’. 

Dat analyseraamwerk pas ik toe in de daaropvolgende hoofdstukken 9, 10 en 11 op drie casus: een 

windturbinepark bij Coevorden, het programma EnergieRijk in Den Haag en gebiedsontwikkeling in 

de wijk Heijplaat in Rotterdam.
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De voorgaande hoofdstukken bevatten de theoretische basis over hoe partijen met arrangementen 

duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie en de publieke waarde ervan hebben vormgegeven. 

De basis bestaat uit drie bouwstenen: (1) uitgangpunten van inzet van partijen voor hernieuwbare 

energie voor iedereen, (2) publieke waardecreatie met hernieuwbare energie en (3) arrangementen 

met effect op publieke waarde. Nu, in dit hoofdstuk, ga ik over tot de verwerking van deze basis in 

een analyseraamwerk om de theorie praktisch toe te kunnen passen in het casusonderzoek.

Bouwstenen voor het analyseraamwerk

In hoofdstuk 3 hebben we kennis gemaakt met de consequenties van de omgang met hernieuwbare 

energie als een common-pool resource. Dat is een complex collectieve actie-probleem, dat tot uiting 

komt in hoge eisen in de samenleving voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening en 

in common-pool resource dilemma’s. Om hierop grip te krijgen is op basis van het IAD van Ostrom 

een ‘conceptueel raamwerk voor analyse van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie’ 

(figuur 3.2) geïntroduceerd, de eerste bouwsteen voor het analyseraamwerk. Hierin is de inzet van 

de bestuurders voor toegang tot hernieuwbare energie en van de ontwikkelaars voor ontsluiten 

van hernieuwbare energie in beeld gebracht. Toch zijn in dit conceptueel raamwerk begrippen als 

‘actiesituatie’, ‘processen en interacties’, ‘uitkomsten’ en ‘evaluatie’ niet concreet genoeg om te 

gebruiken in een casusonderzoek.

Om hierin te voorzien heb ik eerst in hoofdstuk 4 voor de ‘uitkomst’ en de ‘evaluatie’ ervan (stap 

3 in het conceptueel raamwerk) het begrip ‘publieke waarde’ uitgewerkt en het ‘raster voor publieke 

waarde’ (figuur 4.1) geïntroduceerd. Met het raster kan ik de evaluatie ter hand nemen door het 

effect van de uitkomsten op de publieke waarde vast te stellen en te beoordelen. Het raster voor 

publieke waarde is onderdeel van de ‘publieke waarde scorekaart voor duurzame ontwikkeling met 

hernieuwbare energie’ (figuur 4.4). Deze scorekaart legt het verband tussen de inzet van de partijen 

en de publieke waarde van de uitkomsten van hun handelingen. De publieke waarde scorekaart is 

gebaseerd op het werk van Moore. De publieke waarde scorekaart met daarin het raster voor publieke 

waarde is de tweede bouwsteen voor het analyseraamwerk. Daarna ben ik in hoofdstuk 5 ingegaan 

op de ‘actiesituatie’ en de ‘processen en interacties’ daarin. Daar heb ik het begrip ‘arrangement’ 

uitgewerkt. Een selectie van partijen gaat in een arrangement een samenwerking met elkaar aan met 

een gezamenlijk overeengekomen werkwijze en intentie voor de uitkomst. Arrangementen zijn concrete 

stappen in het proces binnen de werkruimte van actiesituaties voor de bestuurslijn (voor toegang) 

en de ontwikkellijn (voor ontsluiten). De uitkomst van een arrangement heeft vervolgens effect op 

de publieke waarde. Om de werking van het arrangement te kunnen doorgronden in vraagstukken 

over duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie als een common-pool resource is gebruik 

gemaakt van het collaborative governance gedachtegoed, waaronder het ‘contingentiemodel van 

“De filosoof Kermit de Kikker sprak ooit de wijze woorden ‘It ain’t easy being green’ – het 

is niet makkelijk om groen te zijn”, aldus Pieter Winsemius ter bemoediging en troost in de 

weerbarstige praktijk van duurzame ontwikkeling (Winsemius, 2018).

6 Analyseraamwerk voor sturing op 
publieke waarde
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samenwerking’. Een bewerking van dit model voor arrangementen (figuur 5.5) is de derde bouwsteen 

voor het analyseraamwerk.

Dit hoofdstuk bevat de synthese van deze bouwstenen in een onderzoeksinstrument: een bestuurs-

kundig analyseraamwerk voor sturing op publieke waarde in duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie. Het is een multitheoretisch raamwerk waarin het conceptueel raamwerk, de publieke waarde 

scorekaart met daarin het publieke waarderaster en het contingentiemodel van samenwerking in 

arrangementen bijeen zijn gevoegd tot een hulpmiddel voor diagnose in het casusonderzoek. 

6.1 Analyseraamwerk voor diagnostisch onderzoek

Het doel van het casusonderzoek is om te inventariseren en te verklaren hoe partijen in arrangementen 

invulling hebben gegeven aan publieke waardecreatie in duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie. Daarvoor is het analyseraamwerk voor sturing op publieke waarde opgesteld met logische 

denk- en onderzoekstappen voor empirisch onderzoek aan de casus (tabel 6.1 aan het einde van deze 

paragraaf). De inzet van het analyseraamwerk in het casusonderzoek start met de toets of een casus 

voldoet aan de kenmerken van het onderzoekuniversum van deze studie (werken aan de hand van de 

SDG’s van de Verenigde Naties en de omgang met hernieuwbare energie als een CPR). Wanneer de 

casus hieraan blijkt te voldoen, dan kunnen de vervolgstappen in het raamwerk worden doorlopen. 

Deze bestaan achtereenvolgens uit de inventarisatie van arrangementen en de identificatie van 

arrangementen met uitkomsten die effect hebben op de haalbare publieke waarde en uit de verklaring 

van de werking van arrangementen en hun uitkomsten. 

Met het ‘analyseraamwerk voor sturing op publieke waarde in duurzame ontwikkeling met 

hernieuwbare energie’ kan ik in het casusonderzoek terugkijken in de tijd en nagaan hoe effectief 

de inzet is van partijen in de omgang met de common-pool resource hernieuwbar energie. Zo kan ik 

vaststellen of de haalbare of uiteindelijk gerealiseerde publieke waarde in de praktijk afwijkt van 

de oorspronkelijke ambitie en waarom. Het analyseraamwerk licht ik hieronder toe. Het bevat vier 

opeenvolgende stappen: (1) selecteren van de casus, (2) registreren ambitie en uitganspunten, (3) 

inventariseren arrangementen en hun effect op publieke waarde en (4) verklaren van het verloop 

van de publieke waarde. In de toelichting ga ik met name in op keuze en instelling van indicatoren 

om de verschillende variabelen concreet weer te geven.

1. Selectie van casus

Deze stap gaat over de fysieke en materiële mogelijkheden en de ontwikkeling daarin voor de transitie 

naar opwekken en verbruik van hernieuwbare energie, de normen en waarden in de samenleving en de 

regels die partijen aanhouden bij de energietransitie te midden van die normen en waarden. Kortom, 

het ‘speelveld’ met exogene kenmerken in het conceptueel raamwerk voor analyse van duurzame 

ontwikkeling met hernieuwbare energie, afgeleid van het IAD van Ostrom (hoofdstuk 3, figuur 3.2). 

In deze stap vindt de toets plaats of het speelveld van de casus de betrokken partijen stimuleert en 

ruimte biedt om te focussen op het hernieuwbare karakter van energie en op de behandeling van 

hernieuwbare energie als een common-pool resource. Dat betekent dat in een casus dit uitgangspunt 

zichtbaar moet zijn of vanzelf volgt uit het speelveld waarin die casus verkeert. De selectie van de 

casus vindt daarom plaats aan de hand van twee discriminerende eigenschappen:

1. Het onderwerp van de casus (duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie) moet passen 

binnen de criteria voor duurzame ontwikkeling. Deze criteria zijn betrokken uit de sustainable 

development goals SDG’s van de Verenigde Naties (zie paragraaf 3.1 en 6.1). 

2. Bestuurders en ontwikkelaars betrokken bij de casus, behandelen hernieuwbare energie als een 

common-pool resource (zie daarover paragraaf 3.2 ‘Vermijden van exclusiviteit en schaarste’). 

Dat wil zeggen dat zij zich inzetten op het borgen van toegang van partijen tot en op het ont-

wikkelen van ontsluiten van hernieuwbare energie (zie het conceptueel raamwerk in figuur 3.2).

2. Registratie ambitie en uitgangspunten

Deze stap is bedoeld voor registratie welke ambitie bestuurders en ontwikkelaars aan het begin van 

de casus nastreven voor de publieke waarde die ze met duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie willen bereiken. De geambieerde publieke waarde is concreet uitgedrukt in indicatoren voor 

de beoogde rendabele opbrengst en de beoogde maatschappelijke meerwaarde. Voor de keuze van 

de indicatoren voor de publieke waarde sluit ik aan op de sustainable development goals van de 

Verenigde Naties (SDG’s), die reeds zijn toegelicht in paragraaf 3.1. De SDG’s vormen de referentie 

voor het concreet maken van het maatschappelijk belang van duurzame ontwikkeling. Van deze SDG’s 

zijn de doelstellingen 7, 9, 11, 12 en 13 relevant voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie. Het CBS (2016) geeft voor elke doelstelling een opsomming van mogelijke indicatoren die 

gebruikt kunnen worden om vast te stellen in hoeverre aan deze doelstellingen wordt voldaan. Voor 

hernieuwbare energie geeft dat het volgende beeld.

• Bij doelstelling zeven (toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie 

voor iedereen) gaat het om indicatoren die tot uitdrukking brengen in hoeverre partijen toegang 

hebben tot hernieuwbare energie (participatiegraad in procenten), hun energievraag (elektriciteit 

in kWh en volume brandstof) en de energie-efficiëntie (minimale energieverliezen per eenheid 

verbruikte energie).

• Doelstelling negen (robuuste infrastructuur, inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie) 

gaat over het economische systeem en de plaats van ondernemingen en de infrastructuur hierin. 

Relevante indicatoren hiervoor zijn de uitstoot van broeikasgassen (waaronder kg CO2) en de 

mate waarin ondernemingen technisch, financieel en organisatorisch in staat zijn mee te doen 

met ontwikkelingen zoals de energietransitie (participatiegraad in procenten).

• Doelstelling elf (inclusieve, veilige, robuuste en duurzame steden en menselijke nederzettingen) 

gaat in op de leefomgeving in gebieden waar mensen wonen en verblijven. De leefbaarheid is 

afhankelijk van het leefmilieu, gekarakteriseerd door de uitstoot van broeikasgassen (waaronder 

kg CO2), gezondheidsbedreigende gassen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (microgram per 

m3 lucht).

• Doelstelling twaalf (duurzame consumptie- en productiepatronen) betreft de schade aan de 

leefomgeving van consumptie en productie, uitgedrukt in kg reststof dat als afval, en dus niet 

bruikbaar voor een nuttige toepassing, is geïdentificeerd. Een andere indicator die zicht geeft 

op het vooruitzicht de productie van afval te minimaliseren zijn de duurzaamheid prikkels die 

overheden en private partijen meenemen in hun opdrachten, bijvoorbeeld voor aankoop van 

hernieuwbare energie, en de mate waarin ondernemingen in hun plannen en verantwoording 

inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

• Doelstelling dertien (actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan), ten slotte, 
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daagt partijen uit daadkracht en veerkracht te tonen in het anticiperen op de energietransitie. 

Regio’s, landen en continenten verbinden zich in deze doelstelling aan algemene en op de lange 

termijn gerichte doelen voor schadelijke uitstoot (zie doelstelling elf) en aan het herinrichten 

van instituties in de samenleving die hierbij een rol kunnen spelen, zoals onderwijs- en onder-

zoekinstellingen.

Het overzicht van de indicatoren die volgen uit de SDG’s, laat zien dat drie groepen van indicatoren 

zijn te onderscheiden. De eerste groep betreft de indicatoren die schade aan de leefomgeving re-

presenteren: uitstoot van schadelijke stoffen (broeikasgassen, stikstofoxiden en fijnstof). De tweede 

groep bevat indicatoren waarmee de efficiëntie van het energiesysteem in beeld wordt gebracht: 

beperken van energieconsumptie, vermijden van energieverliezen en reductie van kosten voor op-

wekken, beheer en distributie van energie. De derde groep indicatoren gaat over het stimuleren van 

toegang van burgers, bedrijven en andere organisaties tot hernieuwbare energiebronnen door een 

adequate infrastructuur en door maatregelen van overheden en regionale, nationale en internationale 

instituties in de energietransitie.

De keuze uit deze indicatoren om de publieke waarde (rendabele opbrengst en maatschappelijke 

meerwaarde) tot uitdrukking te brengen is afhankelijk van de casus waar de publieke waardecreatie 

speelt. In het casusonderzoek van dit proefschrift zijn de indicatoren voor de publieke waarde specifiek 

uitgewerkt voor elke casus. De ambitie voor de publieke waarde is de referentie voor de aanpassingen 

in de haalbare publieke waarde, die in de loop van de casus zijn waargenomen.

Verder hanteren bestuurders en ontwikkelaars aan het begin van de casus uitgangspunten waarmee 

zij in de casus gaan samenwerken in arrangementen. Deze uitgangspunten bepalen de werkvorm 

voor de samenwerking. Het gaat hier om initiële instellingen van de beïnvloedingsfactoren in het 

contingentiemodel van samenwerking (figuur 5.3): institutioneel ontwerp, startcondities voor de 

verdeling van macht, kennis en middelen over de betrokken partijen, en faciliterend leiderschap. 

Hieronder volgt de beschrijving van de variabelen voor het concreet tot uitdrukking brengen van de 

beïnvloedingsfactoren en de mogelijke instelling daarvan.

Interveniërende variabele: institutioneel ontwerp

In hoofdstuk 5 is vastgesteld dat het institutioneel ontwerp niet alleen gaat over bestuurlijke uitgangs-

punten voor de toegang tot hernieuwbare energie (zoals in de beschrijving van Ansell en Gash), maar 

ook om ontwikkelingsuitgangspunten voor het ontsluiten van hernieuwbare energie. Er zijn derhalve 

twee soorten institutioneel ontwerp: voor toegang en voor ontsluiten.

In het institutioneel ontwerp voor toegang zien we twee uitersten. Aan de ene kant staat een 

institutioneel ontwerp zonder toegang van partijen, een ontwerp dat overigens niet aansluit op de 

omgang met hernieuwbare energie als een CPR. Aan de andere kant gaat het om volledige participatie 

van partijen, risicodragend, voor opwekken, distribueren en verbruik van hernieuwbare energie. Tussen 

de uitersten zijn varianten van het institutioneel ontwerp denkbaar. Een variant is de consumptieve 

oriëntatie van partijen waarin zij de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen om gebruik te maken van 

een aanbod voor aankoop van hernieuwbare energie. Deze variant is herkenbaar van de huidige praktijk 

waarin consumenten vrij zijn om te kiezen uit het aanbod van energieleveranciers. Een andere variant 

is de uitnodiging aan partijen om zelf deel te nemen aan de voorziening en zo medeverantwoordelijk 

te worden voor productie, distributie en verbruik van hernieuwbare energie. Die variant treffen we 

aan bij partijen die verbintenissen aangaan met energieleveranciers voor verrekening van zelf met 

eigen zonnepanelen opgewerkte elektriciteit.

Het institutioneel ontwerp voor ontsluiten is systeemtechnisch van aard. Ook hier kennen we 

twee uitersten. Aan de ene kant zien we een focus op een technische modaliteit met een vastomlijnd 

ontwerp en vooraf gekozen en vaststaande technische, financiële en organisatorische uitwerking van 

de ontsluiting. Een voorbeeld hiervan is de windturbine met kant-en-klare technische, financiële en 

organisatorische specificaties, die een partij kan afnemen van een leverancier. “Van de plank”, bij 

wijze van spreken. De andere uiterste is de contextuele focus op het ontsluiten van hernieuwbare 

energie als integraal onderdeel van een veel bredere ontwikkeling, zoals gebiedsontwikkeling om 

een wijk of regio op meerdere terreinen (economisch, sociaal, leefbaarheid) te verbeteren. In dat 

geval staat de technische, financiële en organisatorische uitwerking niet bij voorbaat vast, omdat 

die uitwerking alleen kan plaatsvinden in samenhang met de uitwerking van andere aspecten van de 

gebiedsontwikkeling. Daartussen in ligt de functionele focus op de gewenste prestatie (opwekken, 

leveren en verbruik) waarbij partijen aanvankelijk vrijheid hebben in de technische, financiële en 

organisatorische uitwerking om zo toe te kunnen werken naar een optimale oplossing.

Interveniërende variabele: startcondities

Hier gaat het om de verdeling van macht, kennis en middelen (geld en andere voorzieningen) over 

de bij een arrangement betrokken partijen. Een partij die hierin een voorsprong heeft ten opzichte 

van andere partijen, zou zich in de positie kunnen voelen om de samenwerking in het arrangement 

en de uitkomst daarvan naar haar hand te zetten. Maar bij een gelijke verdeling van macht, kennis 

en middelen kunnen partijen alleen besluiten op basis van consensus en met rekenschap van elkaars 

belangen.

Voor de startcondities ga ik uit van twee instellingen. De ene instelling is een evenwichtige 

verdeling van macht, kennis en middelen. Dat komt tot uiting in een samenwerking waarin partijen 

zoeken naar uitkomsten waaraan iedereen zich kan committeren en waarbij geen van de partijen 

zodanig overwicht heeft dat zij haar wil aan de anderen zou kunnen opleggen. De andere instelling 

van de startcondities is een onevenwichtige verdeling van macht, kennis en middelen. Hierbij kan één 

of kunnen enkele partijen bij wie macht, kennis en middelen zijn geconcentreerd, sturend optreden 

in de samenwerking en de uitkomst.

Interveniërende variabele: faciliterend leiderschap

Faciliterend leiderschap in arrangementen voor publieke waardecreatie is een precaire functie. De 

partij die het faciliterend leiderschap op zich heeft genomen, moet het anderen mogelijk maken hun 

bijdrage in een arrangement te leveren door netwerkend te werken in een collaborative governance 

samenwerking. De faciliterend leider moet daarin niet alleen geloofwaardig kunnen optreden, maar 

ook mandaat hebben van de andere partijen om deze functie in te vullen.

Faciliterend leiderschap kan op allerlei manieren worden beoefend, sterk afhankelijk van de situatie 

waarin de faciliterend leider optreedt. In dit onderzoek ga ik uit van drie mogelijke uitwerkingen 

van het faciliterend leiderschap. De eerste is het faciliterend leiderschap dat effectief stuurt op de 

ambitie van de te bereiken publieke waarde, die de partijen met elkaar overeen zijn gekomen. De 

tweede invulling is de faciliterend leider die niet effectief in staat is of gelegenheid krijgt te sturen op 

publieke waarde, maar nog wel effectief de ontwikkeling van een voorziening pragmatisch aanstuurt. 

Daarin herkennen we de klassieke projectleider. De derde invulling is het faciliterend leiderschap dat 

ontbreekt of dat op papier wel bestaat, maar in praktijk ineffectief is.
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3. Inventarisatie arrangementen met effect op publieke waarde

In deze stap van het analyseraamwerk komt de beschrijving van de activiteiten in de casus en de 

uitkomsten daarvan aan de orde, toegespitst op bestuur-arrangementen voor toegang en ontwikkel-ar-

rangementen voor ontsluiten. Conform de definitie van het begrip ‘arrangement’ in paragraaf 5.1 bevat 

de beschrijving ervan (1) de lijst van partijen die het arrangement met elkaar zijn aangegaan en hun 

posities en rollen in het arrangement, (2) de werkvorm voor samenwerking die deze partijen met elkaar 

zijn overeen gekomen, en (3) een omschrijving van het oogmerk die de partijen gezamenlijk voor het 

arrangement zijn overeen gekomen. Het arrangement reflecteert de inzet van de partijen: het bestuur 

van toegang tot hernieuwbare energie en het ontwikkelen van ontsluiten van hernieuwbare energie. 

Langs beide lijnen zijn drie soorten arrangementen gespecificeerd (bestuurslijn: visie, maatregel 

voor toegang, draagvlak; ontwikkellijn: missie, maatregel voor ontsluiten, instemmen; zie tabel 5.3).

De arrangementen leiden tot uitkomsten die al of niet effect hebben op de haalbare publieke waarde.

De inventarisatie van arrangementen met effect op de haalbare publieke waarde bestaat uit drie 

tussenstappen.

a. Inventarisatie van arrangementen:

Geïnventariseerde arrangementen karakteriseer ik aan de hand van de arrangementtypologieën 

voor de bestuurslijn en voor de ontwikkellijn (zie hoofdstuk 5). Beide lijnen bevatten drie soorten 

arrangementen, respectievelijk voor visie, maatregel voor toegang en draagvlak en voor missie, 

maatregel voor ontsluiten en instemming. 

b. Identificatie van arrangementen met effect op haalbare publieke waarde:

Uit de inventarisatie heb ik de arrangementen geselecteerd met een uitkomst die tot aanpassing 

van de publieke waarde hebben geleid, uitgedrukt in verandering in de te verwachten rendabele 

opbrengst en maatschappelijke meerwaarde. 

c. Uitkomst met effect op haalbare publieke waarde:

De gezamenlijke aanpassingen laten in het publieke waarderaster (hoofdstuk 4, figuur 4.1) het 

verloop van de haalbare publieke waarde zien gedurende de onderzochte tijdsperiode van de 

casus. Zo wordt zichtbaar hoe en in welke richting de haalbare publieke waarde afwijkt van de 

ambitie. 

Voor het vastleggen van het effect van de uitkomst op de haalbare publieke waarde is het publieke 

waarderaster beschikbaar (zie de publieke waarde scorekaart voor duurzame ontwikkeling met 

hernieuwbare energie, figuur 4.4). Daarin is te zien of de haalbare publieke waarde in lijn is met en 

een bevestiging is van de geambieerde publieke waarde of dat zij daarvan afwijkt. Hoe de rendabele 

opbrengst en maatschappelijke meerwaarde meetbaar en toetsbaar tot uitdrukking wordt gebracht, 

is zoals we in het casusonderzoek zullen zien, sterk afhankelijk van de specifieke casus. 

4. Verklaring verloop haalbare publieke waarde

In de stappen 1, 2 en 3 is nog niet aan de orde gekomen hoe en waarom arrangementen zijn ontstaan 

en effect hebben gehad op de geambieerde en haalbare publieke waarde. Het contingentiemodel 

van samenwerking in arrangementen (figuur 5.5) heb ik in stap 4 toegepast om aan de hand van de 

geïnventariseerde en geselecteerde arrangementen de oorzaken van de afwijking van de haalbare 

publieke waarde van de ambitie te achterhalen en te verklaren.

In het contingentiemodel is het arrangement (en het samenwerkingsproces daarin) de onaf-

hankelijke variabele en zijn de rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde waarmee 

de publieke waarde tot uitdrukking wordt gebracht, de afhankelijke variabelen. Het effect van de 

uitkomst van een arrangement op de haalbare publieke waarde komt tot uiting in verandering van de 

indicatoren rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde. De verklaring voor de verandering 

in de haalbare publieke waarde is gebaseerd op de instellingen van de interveniërende variabelen 

‘institutioneel ontwerp’, ‘startcondities’ en ‘faciliterend leiderschap’ (de uitgangspunten in stap 2 

van het analyseraamwerk) en eventuele veranderingen daarin (∆’s).
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Tabel 6.1 Analyseraamwerk voor sturing op publieke waarde in duurzame ontwikkeling 6.2 Introductie casusonderzoek

In aanvulling op de motivatie van de keuze van het vergelijkend casusonderzoek met een causal-process 

tracing approach (CPT) als onderzoekstrategie (paragraaf 2.3) volgt hier de uitwerking van de inrichting 

van het casusonderzoek aan de hand van Verschuren en Doorewaard (2007) en Blatter en Haverland 

(2012). Ik ga in op de selectie van de casus en op de keuze uit de varianten van dit type onderzoek. 

Verderop in deze paragraaf volgt een korte introductie van de onderzochte casus. 

De selectie van de casus (Verschuren en Doorewaard noemen dat de strategische steekproeftrekking) 

is gebaseerd op de zoektocht naar het causaal verband tussen het arrangement en de samenwerking 

daarin (de onafhankelijke variabele) en de publieke waardecreatie (de afhankelijke variabele). 

Blatter en Haverland (2012: 102-104) reiken criteria aan waaraan de casus zouden moeten voldoen. 

Zo moeten de casus de onderzoeker voldoende informatie verschaffen om belangrijke gebeurtenissen 

en uitkomsten te onderkennen, die bovendien aan partijen kunnen worden toegeschreven37. Daarnaast 

moeten de casus de onderzoeker in staat stellen om causale verbanden te identificeren met over de 

casus gelijkvormige uitkomsten en een logisch-sequentiële casusselectie38. Daarom lag de focus op 

selectie van casus, die met elkaar overeenkomen in de inzet van partijen voor hernieuwbare energie 

voor iedereen (conform de omvang met common-pool resource, zie hoofdstuk 3), met daarin een 

belangrijke en bepalende rol voor overheden. De geselecteerde casus verschillen daarentegen in 

fysieke en materiële kenmerken, in de kenmerken van de gemeenschap waarin een casus plaatsvindt 

en in het proces van duurzame ontwikkeling dat partijen met elkaar in een casus hebben gevolgd. 

Die kenmerken dragen bij aan variatie in de arrangementen en hoe partijen daarin samenwerken. 

Op deze wijze is voorzien in het criterium van logisch-sequentiële casusselectie, omdat de geselec-

teerde casus niet eenvormig zijn maar in hun kenmerken juist belangrijke verschillen laten zien. 

Deze gekozen methode van casusselectie wijkt daarmee af van andere methodes, zoals selectie van 

casus die onderling maximaal verschillen (nuttig voor exploratief onderzoek) en snowball sampling, 

waarin casus een voor een worden geselecteerd en onderzocht aan de hand van de bevindingen met 

eerder onderzochte casus.

In het verlengde van de gekozen causal-process tracing approach (CPT) is de aanpak van het 

vergelijkend casusonderzoek ook te omschrijven als de hiërarchische methode (Verschuren en 

Doorewaard, 2007: 187). Dat houdt in eerste instantie in het onafhankelijk bestuderen van verschil-

lende casus, met een vast patroon van inventarisatie, analyse en weergave van resultaten. Het doel 

daarvan is niet zozeer om de casus onderling te “scoren” (welke casus beter of slechter doet dan een 

andere casus), maar om in staat te zijn om in tweede instantie de verschillende casus op een hoger 

abstractieniveau te analyseren en uit resultaten daarvan conclusies te trekken. In dit proefschrift 

betreft dat de verklaring van de werking van arrangementen en hun effect op de publieke waarde. 

Andere varianten van het vergelijkend casusonderzoek, zoals de enkelvoudige studie (van één casus, 

hetgeen in de ogen van Blatter en Haverland, 2012, acceptabel is in casusonderzoek volgens CPT) en 

de sequentiële methode in de vergelijkende studie (sequentiële selectie en onderzoek aan casus, die 

vervolgens onderling worden vergeleken) zijn in het onderzoek voor dit proefschrift niet toegepast, 

omdat ze geen of onvoldoende inzicht geven in het genoemde causale verband.

37 “the goal is to reach a rather comprehensive understanding of important events/outcomes, and internal validity of the findings 
is absolutely paramount because very often these explanatory studies are the basis for assigning responsibility to social actors 
(individuals or groups).”

38 “case selection in a small-N study that attempts to reveal causal configurations is based on similarity withrespect to the 
outcome and on a sequential logic of case selection.”

20191005 Figuren - Trebuchet 
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Ik heb het casusonderzoek verricht aan drie casus. Ze gaan over de ontwikkeling van (1) een 

windturbinepark in Coevorden, (2) een binnenstedelijke voorziening voor hernieuwbare energie in Den 

Haag en (3) hernieuwbare energie als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling in Heijplaat. 

In al deze casus kwamen betrokken partijen een ambitie overeen om te focussen op hernieuwbare 

energie. Bovendien hadden ze de intentie om zoveel mogelijk partijen de gelegenheid te geven 

als producent of als consument aan te sluiten op de casus specifieke duurzame ontwikkeling met 

hernieuwbare energie. Zo sluiten de casus aan op de uitgangspunten, dat ze invulling geven aan 

sustainable development goals van de Verenigde Naties, en dat partijen in de casus hernieuwbare 

energie behandelen als een common-pool resource. Hoewel paragraaf 6.1 een overzicht bevat van 

de variabelen die in de casusonderzoeken moeten worden onderzocht, hangt de precieze definitie 

van die variabelen af van de specifieke context van een casus. Daarop ga ik in de hoofdstukken over 

de casus (7, 8 en 9) en in het hoofdstuk over de effecten van arrangementen op de publieke waarde 

(10) nader in. Hieronder volgt nu een korte introductie van de onderzochte casus. 

Casus Coevorden: hernieuwbare energie van windturbines

In de casus Coevorden is in een tijdsbestek van ongeveer 10 jaar gewerkt aan een park van windtur-

bines voor het omzetten van windenergie in elektriciteit. Windenergie behoort tot de hernieuwbare 

energiebronnen. Het windturbinepark voldoet daarom aan de criteria voor opwekken van hernieuwbare 

energie. Aan de ontwikkeling van het windturbinepark ligt het zogeheten BLOW-akkoord (Rijksoverheid, 

2001) ten grondslag, een landelijk akkoord waarin overheden met elkaar zijn overeen gekomen de 

ontwikkeling van windturbineparken te stimuleren. De Gemeente Coevorden sprong hierop in met 

de publicatie van het Evaluatie Plan van Aanpak windenergie in Coevorden (2003), en trad daarmee 

op als eerste faciliterend leider van het project.

 Het was aanvankelijk de bedoeling een windturbinepark te bouwen met een opwekkingscapaciteit 

van 15 MW. Bij de technische oplevering op 1 november 2011 was de gerealiseerde opwekkingscapaciteit 

lager: 9 MW. Kenmerkend voor het windturbinepark is, dat het om één modaliteit van ontsluiten gaat. 

De casus Coevorden is opgebouwd rond de modaliteit ‘windturbines’. Alternatieve modaliteiten, zoals 

zonne-energie en aardwarmte, waren niet aan de orde en zijn ook niet als mogelijke alternatieven 

in beschouwing genomen. Met name de Gemeente Coevorden heeft zich ervoor ingezet dat lokale 

partijen en bevolking op enigerlei wijze zouden kunnen meeprofiteren van het windturbinepark.

Casus EnergieRijk: hernieuwbare energie voor de binnenstad

De casus EnergieRijk gaat over de ontwikkeling van een voorziening voor opwekken, beheer en dis-

tributie van hernieuwbare energie in de binnenstad van Den Haag. De Rijksoverheid en de Gemeente 

Den Haag hebben samen het initiatief genomen, omdat ze beide vastgoed bezitten in de binnenstad 

van Den Haag (Factsheet EnergieRijk Den Haag, 2013). Dat vastgoed zal ergens in de eerste helft van 

dit millennium moeten gaan voldoen aan eisen die volgen uit de energietransitie. Van begin af aan 

hebben de beide overheden gewerkt aan de hand van een functioneel georiënteerde doelstelling dat 

de voorziening hernieuwbare energie oplevert, dus zonder uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. 

Met dit uitgangspunt hielden de partijen bewust open hoe deze voorziening eruit zou zien en welke 

technieken ze daarvoor zouden willen inzetten. Daarmee beoogden ze optimaal gebruik te maken 

van de creativiteit van marktpartijen om een haalbaar en rendabel ontwerp aan te reiken dat voldoet 

aan het functionele uitgangspunt. 

Het project EnergieRijk begon in 2011 en heeft tot nu toe (medio 2019) nog geen concrete 

resultaten opgeleverd. Wel zijn er intentie- en samenwerkingsverklaringen getekend en hebben 

activiteiten plaatsgevonden voor de conceptuele uitwerking van EnergieRijk. Op 27 september 2018, 

rond de afsluiting van de rapportage in dit proefschrift over deze casus, hebben het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Gemeente Den Haag en enkele andere publieke partijen 

samen de ‘Green City Deal EnergieRijk’ getekend.

Kenmerkend voor EnergieRijk is, dat aan het begin gekozen is voor een aanpak van systeemont-

wikkeling om aan de functionele doelstelling invulling te geven. De prestatie van de voorziening is 

leidend: zoveel mogelijk lokaal opgewekte hernieuwbare energie voor vastgoed in de binnenstad 

van Den Haag. De aanpak houdt in, dat de wijze waarop die prestatie wordt gerealiseerd en welke 

technieken daarvoor worden ingezet niet op voorhand vaststaan maar het resultaat zullen zijn van 

een proces van systeemontwikkeling.

Casus Heijplaat: hernieuwbare energie in integrale gebiedsontwikkeling

De Gemeente Rotterdam is met andere partijen reeds een aantal jaren bezig met gebiedsontwikkeling 

van de wijk Heijplaat. Hernieuwbare energie speelt hierin een rol in het streven naar een energieneutrale 

wijk. Dat streven houdt in dat alle partijen (bewoners, bedrijven en andere partijen) gevestigd in de 

wijk, hiervan de vruchten zullen gaan plukken. Het streven naar energieneutraliteit is tot uitdrukking 

gebracht in het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat. In 2010 heeft de landelijke overheid dat 

voorstel gehonoreerd voor ondersteuning uit het ‘Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden’ IKS 

(Klimaatneutraal Heijplaat - Aanbiedingsbrief en Plan van Aanpak versie 1.1 definitief concept, 2010). 

De casus Heijplaat start in dit proefschrift met het indienen in 2010 van het projectvoorstel. Sinds 

die tijd hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden die tot bijstelling van de inzet van partijen 

hebben geleid. Bij de afronding van de rapportage over deze casus is een deel van de voornemens in 

het projectvoorstel gerealiseerd.

Kenmerkend voor Heijplaat is dat de inzet voor hernieuwbare energie een onderdeel is van een 

brede, integrale gebiedsontwikkeling en het streven naar energieneutraliteit. Duurzame ontwikkeling 

is een van de vele factoren die de partijen die bij de gebiedsontwikkeling betrokken zijn, moeten 

meewegen in de ontwikkeling en de besluitvorming. 

6.3 Aanpak casusonderzoek en verklaring

Vanaf hoofdstuk 7 gaan we het analyseraamwerk toepassen op de vraag hoe in de praktijk arrange-

menten met hun uitkomsten effect hebben op de publieke waarde van duurzame ontwikkeling. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van de causal-process tracing approach (CPT) van vergelijkend casusonderzoek 

(zie daarover paragrafen 2.3 en 6.2). In de hoofdstukken 7, 8 en 9 bespreek ik achtereenvolgens de 

casus Coevorden (windturbinepark), de casus EnergieRijk (voorziening hernieuwbare energie voor 

binnenstedelijk gebied) en de casus Heijpaat (hernieuwbare energie in integrale gebiedsontwikkeling). 

In hoofdstuk 10 beschouw ik de verschillende casus meer op afstand en ga ik in op de verklaring voor 

de werking van de arrangementen en hun effect op de haalbare publieke waarde.

De gekozen methode voor het vergelijkend casusonderzoek vereist een systematische aanpak en 

registratie volgens een voor alle casus vast patroon. Daarvoor geven Blatter en Haverland (2012: 143) 
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aanwijzingen. Zij onderscheiden drie soorten observaties die verricht en gerapporteerd moeten worden. 

Op de eerste en tweede plaats gaat het om het vastleggen van wat in de casus heeft plaatsgevonden, 

in de vorm van een beschrijving van de gebeurtenissen in de casus (“comprehensive storylines”) en van 

de persoonlijke waarnemingen en bevindingen van partijen die bij de casus zijn betrokken (“confessions 

that include statements about the perceptions, motivations and anticipations of major actors”). Op 

de derde plaats moeten belangrijke en maatgevende momenten in het proces en causale verbanden 

worden geïdentificeerd en vastgelegd (“smoking-gun observations”). Deze aanpak is zichtbaar gemaakt 

in de opbouw van de hoofdstukken over de casus, die voor alle drie casus hetzelfde is. 

Paragraaf 1 van ieder casushoofdstuk introduceert de casus met een beschrijving van de situatie 

van de casus en de inzet van de partijen die bij de casus betrokken zijn. Deze paragraaf geeft zo 

de context voor de publieke waarde van deze casus. De paragraaf eindigt met de onderzoeksvraag 

waarmee ik in het onderzoek van de casus aan de slag ben gegaan. De paragrafen 2 en 3 geven een 

chronologische behandeling van de gebeurtenissen (externe ontwikkelingen, beslissingen en uitkomsten) 

die in de loop van het proces in de casus hebben plaatsgevonden. Het overzicht van de gebeurtenissen 

heb ik verkregen uit documentatie, maar ook uit de ervaringen van betrokkenen die ik ten behoeve 

van het casusonderzoek heb geïnterviewd. 

Ik heb in totaal 30 interviews afgenomen, gelijkelijk verdeeld over de drie casus. In elk interview 

ging het om de intrinsieke motivatie van de geïnterviewde en de eigen individuele bijdrage aan de 

casus. De interviews waren inventariserend en registrerend van aard. Het ging daarbij vooral over 

wat de geïnterviewde zelf heeft ervaren en over zijn opvattingen over genomen besluiten en de 

resultaten ervan. Dat houdt tevens in dat ik het proefschrift zelf, zoals doel- en vraagstelling en 

onderzoeksontwerp, niet heb besproken in de interviews. Zo wilde ik voorkomen dat de geïnter-

viewde werd beïnvloed door de redeneerlijn in het onderzoek, omdat dit afbreuk zou doen aan de 

onbevangenheid en eigen perceptie van waaruit de geïnterviewde zijn herinneringen over de casus 

ophaalde. Zonder uitzondering toonden de geïnterviewden zich betrokken bij “hun” casus en waren 

ze bereid hun ervaringen ruimhartig te delen. De rapportage van de interviews is ter commentaar 

en goedkeuring aan de geïnterviewden voorgelegd. De informatie en citaten uit de interviews die 

in de paragrafen 2 en 3 van elk casushoofdstuk zijn verwerkt, komen uit de door geïnterviewden 

expliciet goedgekeurde rapportages. Conceptversies van de paragrafen 2 en 3 zijn vervolgens aan de 

geïnterviewden voorgelegd om te toetsen of zij zich correct voelen te zijn geciteerd of geparafraseerd, 

en zijn zo nodig in een enkel geval gecorrigeerd. Ook hebben de geïnterviewden naar aanleiding van 

het interview vaak aanvullende informatie verstrekt. De chronologie van de gebeurtenissen heb ik 

gebruikt bij de inventarisatie van de arrangementen en het effect van hun uitkomsten op de publieke 

waarde. De beschrijving van de gebeurtenissen is toegespitst op het deel van de geïnventariseerde 

arrangementen waarvan de uitkomsten een verandering teweeg hebben gebracht in de haalbare 

publieke waarde (de smoking guns in de terminologie van Blatter er al., 2012).

De paragrafen 4 gaan in op de analyse van de publieke waarde en hoe arrangementen deze hebben 

beïnvloed. Ik begin in paragraaf 4 met het vaststellen van de referentie voor de publieke waarde (de 

ambitie) en ga vervolgens in op hoe arrangementen de haalbare publieke waarde met hun uitkomsten 

hebben beïnvloed. Het effect van deze arrangementen is in het raster voor publieke waarde in beeld 

gebracht met de beweging van de publieke waarde ten opzichte van de referentie. In paragraaf 5 

bespreek ik de bevindingen van het casusonderzoek. Die bevindingen zijn casus specifiek. 

In hoofdstuk 10 voeg ik de geïdentificeerde arrangementen met hun effect op de publieke waarde 

bijeen en verklaar ik waarom de haalbare of gerealiseerde publieke waarde afwijkt van de ambitie. De 

verklaring is opgesteld aan de hand van de beschrijving van de arrangementen zelf en van waargenomen 

veranderingen in de interveniërende variabelen ‘institutioneel ontwerp’, ‘startcondities’ en ‘facilite-

rend leiderschap’ bij de toepassing van het contingentiemodel van samenwerking in arrangementen.
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7.1 Introductie - windenergie voor iedereen

De eerste ideeën voor de ontwikkeling van een windturbinepark in de gemeente Coevorden ontstonden 

in 2001, toen het Rijk, provincies en gemeentes het zogeheten BLOW-akkoord (Bestuursovereenkomst 

Landelijke Ontwikkeling Windenergie, 2001) hadden ondertekend en de gemeenteraad van de gemeente 

Coevorden het Plan van Aanpak Windenergie in Coevorden had vastgesteld (Schrik et al., 2000). De 

kern van deze ideeën was het opstellen van windturbines met een totale capaciteit van 15 MW en 

mogelijkheden voor deelname van lokale partijen.

Al vrij snel was de overheid vanuit verschillende bestuurslagen (Rijk, provincie, gemeente) en in 

verschillende hoedanigheden (ministerie van Defensie, ministerie van Economische Zaken) betrokken 

geraakt bij de realisatie van een windturbinepark in de gemeente Coevorden. Het ministerie van 

Defensie zag in haar eigen Defensie Milieubeleidsnota 2000 (Gijsbers, 2000) aanleiding het BLOW-ak-

koord mede te ondertekenen (bron: ministerie van Defensie, 2003: 6-8). Dat is relevant voor de casus 

Coevorden, omdat Defensie al snel het voortouw nam in de ontwikkeling van een windturbinepark 

met turbines op haar eigen terrein in Coevorden en daarbuiten.

Persoonlijke motivatie, maar ook pragmatisme

De voor deze casus geïnterviewde personen waren het allen erover eens dat de voorbereiding 

lang, wellicht veel te lang heeft geduurd. Jan Fledderus was ten tijde van de ontwikkeling van het 

windturbinepark werkzaam bij het ministerie van Defensie op diverse managementfuncties, zoals 

Directeur-Generaal Materieel en Directeur Vastgoeddienst Defensie in combinatie met de Beleids-

directie Ruimtelijke Ordening en Milieu. Hij verzucht dat “de voorbereiding voor en bouw van vier 

windturbines veel langer heeft geduurd dan het ontwerp en de bouw van een fregat”.

Dan mag de vraag worden gesteld waarom het windturbinepark, ondanks de lange voorbereidings-

tijd, toch is gerealiseerd. Immers, in zo’n lange periode zijn er altijd momenten waarop de partijen 

betrokken bij de ontwikkeling de neiging kunnen hebben het bijltje erbij neer te gooien.

Een belangrijke reden voor het succesvol realiseren van het windturbinepark is de persoonlijke 

motivatie en betrokkenheid van de genoemde personen. Zo noemt Henk Schrik, ambtenaar Milieu 

en Duurzaamheid bij de gemeente Coevorden, duurzaamheid noodzakelijk omdat dit zal leiden tot 

minder afhankelijkheid van eindige fossiele brandstoffen en van – zoals hij dat noemt – “vreemde 

landen”. Met een duurzame energievoorziening verbruik je volgens hem zo weinig mogelijk energie, 

en wat er wordt verbruikt moet uit hernieuwbare energiebronnen komen. Henk Bouwers, in die tijd 

lid van de gemeenteraad en wethouder Ruimtelijke Ordening van Coevorden, noemt zichzelf “geen 

groene jongen”, maar vindt wind- en zonne-energie aantrekkelijke en toekomstbestendige oplossingen 

waarmee Coevorden “wat betreft duurzame energie op de kaart gezet kan worden”.

Het bestuur en de ambtenarij van de gemeente Coevorden dachten dus van begin af aan (2000) 

Voormalig directeur-generaal bij Defensie Jan Fledderus over de ontwikkeling van windturbi-

nepark Coevorden: “Dit project duurde langer dan het ontwerp en de bouw van een fregat!”

7 Casus Coevorden - energie van 
windturbines
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in dezelfde lijn. Bij het ministerie van Defensie was ook sprake van gemotiveerde en betrokken 

medewerkers. Rien Mudde die tijdens de voorbereiding van het project werkzaam is bij de Directie 

Noordoost Nederland van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGWT), is door alle geïnter-

viewde betrokkenen aangewezen als de persoon aan wiens doorzettingsvermogen het te danken is 

dat het windturbinepark is gerealiseerd. Mudde, op de hoogte van de beleidsdoelstellingen van het 

departement voor milieu en duurzaamheid, had vanuit zijn takenpakket (ruimtelijke ordening) en 

zijn kennis van Coevorden en omgeving een goede uitgangspositie en een adequaat kennisniveau om 

de beleidsdoelstellingen ter plaatse in praktijk te brengen.

Zoals Mudde belangrijk was voor de realisatie van het windturbinepark in Coevorden, was Maarten 

Gijsbers de centrale spil in de centrale organisatie van Defensie in Den Haag voor draagvlak bij het 

departement, middelen en ondersteuning. Gijsbers, ten tijde van de voorbereiding voor en realisatie 

van het windturbinepark werkzaam in verschillende functies voor strategische beleidsadvisering over 

milieu, nam rond 2000 in verschillende opleidingen kennis van milieutechniek. Hij onderkende het grote 

belang van deze discipline voor organisaties als het ministerie van Defensie, dat met zijn activiteiten 

invloed heeft op de leefomgeving. Hij wil er in zijn werk aan bijdragen “de wereld netter achter te 

laten”, en ging daarom de uitdaging aan om de defensieorganisatie die zich vooral oriënteert op het 

primaire proces van militaire operaties en missies, ontvankelijk te maken voor aandacht aan milieu 

en duurzaamheid daarbij. 

Voormalig Directeur-Generaal Materieel Jan Fledderus sluit met zijn persoonlijke motivatie aan op 

die van Rien Mudde en Jelle Pruim. Fledderus noemt zichzelf een “believer in milieudoelstellingen” 

en ziet dat een “niet- milieugeoriënteerde organisatie als Defensie extra maatschappelijke waarde 

kan creëren door zich in te zetten voor het milieu”. Zijn motivatie is ook bestuurlijk van aard. Het 

project ‘Windturbinepark Coevorden’ gebruikte hij “om iets te doen wat niet in de cultuur van Defensie 

past en om te kijken wat je met doorzettingsvermogen daarin kunt bereiken”. Hij vond het tevens 

een testcase voor intensivering van interdepartementale samenwerking, iets wat hij belangrijk vindt 

“vanuit zijn intrinsieke motivatie om het Rijksbelang te stellen boven het belang van individuele 

departementen”.

Was bij de geïnterviewden van gemeente Coevorden en van het ministerie van Defensie sprake 

van een persoonlijke motivatie en betrokkenheid, bij de geïnterviewden van de provincie Drenthe 

was juist sprake van betrokkenheid vanuit pragmatische overwegingen: hoe de provincie zo adequaat 

mogelijk tegemoet kan komen aan landelijk beleid en aan de inzet van gemeentes zoals Coevorden, 

zonder dat dit tot onaanvaardbare en onomkeerbare negatieve effecten leidt voor de provincie. Harrie 

van der Meer, planoloog bij Team Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Drenthe, memoreert de 

terughoudende attitude van gedeputeerde Greetje de Vries (CDA, Ruimtelijke Ordening), omdat zij 

een ontsierend effect van windturbines op het landschap voorzag. Ook wethouder van Coevorden 

Bouwers heeft deze behoudende attitude van de provincie waargenomen.

Eén van de turbines van het windturbinepark is geplaatst op het terrein van agrarisch ondernemer 

en grondeigenaar Herman Brill. Zijn persoonlijke betrokkenheid is primair op het belang van zijn eigen 

onderneming gericht. Een windturbine op zijn grondgebied is allereerst een bron van inkomsten, in 

het geval van het Windturbinepark Coevorden een stabiele en voorspelbare inkomstenbron. 

Het totale beeld van partijen is evenwel dat van individuen van verschillende organisaties die samen 

een motivatie deelden om duurzaamheid te bevorderen. Hun zorgen daarentegen waren verschillend 

van aard. Bij Defensie ging de aandacht uit naar hoe deze organisatie geïnspireerd zou kunnen worden 

zich in te zetten voor duurzame energie, een activiteit die niet past in het primaire takenpakket 

maar waarmee wel invulling wordt gegeven aan het eigen beleid voor milieu en duurzaamheid. De 

gemeente Coevorden legde de focus op de meerwaarde die het zou kunnen hebben voor de lokale 

bevolking en andere partijen. De betrokkenen bij de provincie Drenthe keken vooral naar de uitwerking 

van de beleidsopgave voor de provincie en hoe deze zo goed mogelijk ruimtelijk in te passen. Voor 

de agrarisch ondernemer, ten slotte, op wiens grondgebied een windturbine wordt geplaatst, lag het 

bedrijfsbelang voorop. De gezamenlijke motivatie om met duurzame ontwikkeling aan de slag te gaan 

verbloemt enigszins de verschillende invalshoeken van waaruit de partijen zich hebben ingezet voor 

de realisatie van het Windturbinepark Coevorden. Die verschillende invalshoeken bleken later een 

belangrijke rol te spelen in de beïnvloedingsfactoren van het samenwerkingsproces (institutioneel 

ontwerp, startcondities en faciliterend leiderschap). Daarop kom ik terug in hoofdstuk 10. 

Inzet: een windturbinepark voor iedereen

Het BLOW-akkoord, dat op 10 juli 2001 was ondertekend, illustreert de gemeenschappelijke visie 

en beleidsontwikkeling over windenergie van verschillende overheden. Zo verplichtte de provincie 

Drenthe zich in het akkoord tot het realiseren binnen haar grenzen van 15 MW opwekkingscapaciteit 

(artikel 3.1). Defensie conformeerde zich aan het akkoord met de toezegging “conform het beleid van 

de Defensie Milieubeleidsnota 2000” ernaar te streven “dat in het jaar 2004 bij onroerend goed van 

het ministerie van Defensie 4% van de energievoorziening wordt gedekt door duurzame bronnen. Dit 

aandeel zal primair worden gerealiseerd via eigen opwekking, waaronder windturbines. Uitgangspunt 

is dat in 2010 een vermogen van zo mogelijk 20 MW op defensieterreinen wordt geplaatst.” Defensie 

was op zoek naar terreinen waarop het een substantieel deel van het eigen energieverbruik zou kunnen 

invullen met hernieuwbare energie, opgewekt met eigen faciliteiten in eigen beheer. 

Ondertussen had de gemeente Coevorden zelf beleid ontwikkeld om de opwekking van hernieuw-

bare energie binnen de gemeentegrenzen te bevorderen. Zo kwam de focus van de opgave aan de 

provincie Drenthe en aan Defensie voor het ontwikkelen van opwekkingscapaciteit voor windenergie 

in de gemeente Coevorden te liggen. 

Rond de millenniumwisseling had de gemeente Coevorden een gemeenteraad die open stond voor 

duurzaamheidprojecten. Eind 2000 verscheen het Plan van Aanpak Windenergie in Coevorden (Schrik 

et al., 2000). Dat Plan van Aanpak is gebaseerd op het document Klimaatbeleidsplan gemeente 

Coevorden (Grontmij bv, 2003). De gemeenteraad van Coevorden stelde het Plan van Aanpak vast op 

13 maart 2001 en ging in november 2001 akkoord met de uitvoering ervan. De gemeente zag zichzelf 

niet als initiatiefnemer of risicodragend partner van een windturbinepark, wel als facilitator en 

eventueel als kleine betrokkene met risico indien dit nodig is om het project van de grond te tillen. 

Ambtenaar Milieu en Duurzaamheid Schrik stelt dat in de voorbereiding van het Plan van aanpak 

met nadruk is bekeken hoe “iedereen in Coevorden bij het ontwikkelingsproces zou kunnen worden 

betrokken”. In het Plan van Aanpak staat de betrokkenheid van twee soorten partijen beschreven:

• Lokale ondernemers die grond bezitten (agrariërs, maar ook het ministerie van Defensie met 

zijn munitieopslagdepot) zijn als cruciale partij aangemerkt voor het succesvol realiseren van 

opwekkingscapaciteit. 

• Daarnaast wordt een lans gebroken voor vormen van deelname van de lokale bevolking, bij-

voorbeeld via een participatiemaatschappij. Het doel hiervan is het draagvlak bij de bevolking 

voor een windturbinepark te vergroten en om de bevolking de gelegenheid te geven zelf mede 

invulling te geven aan de ambitie van de gemeente om hernieuwbare energie te laten opwekken 
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en te gebruiken.

Op 1 november 2011 vond de technische oplevering plaats van het ‘Windturbinepark Coevorden’”, tien 

jaar na de eerste gedachtevorming hierover. Op 21 november 2011 verrichtte de minister van Defensie 

Hillen de officiële in bedrijf stelling. Hieronder volgt een nadere omschrijving van het uiteindelijk 

opgeleverde project (Gijsbers, 2011).

In de uiteindelijke opzet van het windturbinepark zijn er drie windturbines met elk een vermogen 

van 3 MW. Twee van deze molens staan op het terrein van het munitieopslagdepot van het ministerie 

van Defensie te Coevorden, één staat op het terrein van agrarisch ondernemer Brill, in de nabijheid 

van het defensieterrein.

Het ministerie van Defensie heeft een investering gedaan in aanschaf en bouw van de windturbines 

ter waarde van €10,5 miljoen en toevoerwegen, kabels en inkoopstation ter waarde van €1,1 miljoen. 

Het ministerie van Economische Zaken heeft een begrotingsoverheveling ter waarde van €6,1 miljoen 

uitgevoerd, waarbij het regime van de SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energie) is aangehouden. 

De netto-investering door Defensie was derhalve €5,6 miljoen. Naast deze investering vindt jaarlijks 

onderhoud plaats ter waarde van €0,3 miljoen. Daarnaast ontvangt agrarisch ondernemer Brill jaarlijks 

een tegemoetkoming voor plaatsing van een van de drie turbines op zijn perceel.

Op basis van de elektriciteitsprijs in 2011 vermijdt Defensie met het windturbinepark jaarlijks 

€0,9 miljoen aan inkoop van elektriciteit. De terugverdientijd van de investering komt daarmee op 9 

jaar, ruim binnen de maximale levensduur van de turbines van 20 jaar. Gedurende die periode wordt 

de opgewekte elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet aangeboden. De opbrengst ervan wordt 

met het elektriciteitsverbruik van Defensie zelf verrekend (ministerie van Defensie - defensiestaf, 

2008: 15-17).

De casus Coevorden gaat dus over een afgerond project. De uiteindelijke uitkomst wijkt af van de 

oorspronkelijke ambitie, zowel in gerealiseerde capaciteit als in betrokkenheid van de lokale bevolking 

en andere partijen. De onderzoeksvraag voor deze casus luidt derhalve als volgt.

Onderzoeksvraag:

Welke arrangementen hebben ertoe geleid dat, ondanks het voornemen windturbines met een totale 

opwekkingscapaciteit van 15 MW te installeren, het uiteindelijke gerealiseerde windturbinepark een 

lagere capaciteit heeft en dat de betrokkenheid van lokale bewoners en andere partijen beperkt 

van de grond is gekomen.

Met deze onderzoeksvraag kon de derde stap in de toepassing van het analyseraamwerk in dit 

casusonderzoek (inventarisatie arrangementen) ter hand worden genomen. Er zijn in totaal achttien 

arrangementen geïdentificeerd (zie voor het overzicht daarvan figuur B3.1 in bijlage 3 Achtergrondin-

formatie casus Coevorden). De paragrafen 7.2 en 7.3 gaan over de chronologische behandeling van de 

gebeurtenissen in deze casus. Van de achttien arrangementen bleken zeven stuks met hun uitkomst 

effect te hebben gehad op de haalbare publieke waarde.

7.2 Voortouw bij ministerie van Defensie

Het BLOW-akkoord geeft vrij gedetailleerd aan wat de opgave was voor overheden om bij te dragen 

aan invulling van de beleidsdoelstelling voor windenergie. Zo had de provincie Drenthe de realisatie 

van 15 MW windturbinecapaciteit toegewezen gekregen. In 2001 verscheen bij de provincie als aanzet 

tot het Uitwerkingsplan POP I39 een discussienotitie over mogelijke locaties voor de realisatie van 

windturbines (bron: Harry van der Meer, planoloog bij de provincie Drenthe). Hierin staat aangegeven 

dat de veenkoloniale gebieden, waaronder Coevorden, een aantrekkelijke optie zijn. Mede door die 

notitie ontmoetten provincie en gemeente Coevorden elkaar en kwamen zij tot de bevinding dat 

binnen de gemeentegrenzen van Coevorden goede mogelijkheden zijn.

Hoewel het BLOW-akkoord een overeenkomst tussen overheden betreft, zijn in dat akkoord geen 

specifieke uitspraken gedaan over welke partijen betrokken zouden moeten worden bij de ontwikkeling. 

Echter, de overeenkomst zet wel het beeld neer dat overheden zichzelf als belangrijke partij zagen 

om de ontwikkeling van windenergie in Nederland op gang te brengen.

Defensie: een belangrijke partij met ambitie

In de vorige paragraaf hebben we reeds vastgesteld dat de ontwikkeling van een windturbinepark een 

activiteit is die niet past in het primaire takenpakket van Defensie, maar waarmee wel invulling wordt 

gegeven aan het eigen beleid voor milieu en duurzaamheid vastgelegd in de Defensie Milieubeleidsnota 

2000 (zie voor informatie over en een terugblik op deze nota Gijsbers, 2003: 6-8). In die beleidsnota 

gaf Defensie als doelstelling aan “4% duurzame energie bij onroerend goed” te realiseren, door zowel 

inkoop als eigen opwekking van elektriciteit. 

Dat leidde met regelmaat tot discussies binnen het departement over de betrokkenheid van Defensie 

bij het windturbinepark in Coevorden. Ondanks de interne weerstand gaf Defensie zelf invulling aan 

de rol waarin de overheid windenergiecapaciteit wilde ontwikkelen. Zo had het departement een 

duurzaamheidsfonds ingesteld waaruit jaarlijks 3 miljoen euro werd toegekend aan duurzaamheids-

projecten. Pruim geeft aan dat rond 2001 is besloten dat jaarlijks 1 miljoen euro uit dit budget zou 

worden gereserveerd voor windenergieprojecten, vanwege het relatief goede rendement en betere 

“exposure” vergeleken met andere bronnen van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen. 

Zowel Pruim als Mudde leggen uit, dat de instelling van een duurzaamheidsfonds voor de financiering 

van onder meer windenergieprojecten was ingegeven door de behoefte bij Defensie te laten zien dat 

het departement volwaardig, serieus en geloofwaardig met hernieuwbare energie bezig wilde zijn. 

Het gevolg was evenwel, dat Defensie hernieuwbare energie zelf ontwikkelde, met faciliteiten in 

eigendom en in eigen beheer. Dat zou later in het proces cruciaal zijn voor het besluit om Defensie 

als enige partij het windturbinepark te laten ontwikkelen.

Het Plan van Aanpak Windenergie Coevorden (Schrik et al., 2000) bevat concrete aanwijzingen 

voor toegang van partijen tot het windturbinepark en de opgewekte hernieuwbare energie. Het 

ministerie van Defensie bezit grond in de gemeente Coevorden en daarom voldeed Defensie aan het 

uitgangspunt van de gemeente Coevorden, verwoord in het Plan van Aanpak, dat het een cruciale 

partij is en dus belangrijk kon zijn in de ontwikkeling van windenergiecapaciteit in de gemeente. 

Al in een vroeg stadium, in 2000, vond afstemming plaats tussen het ministerie van Defensie 

(Mudde en Pruim) en de gemeente Coevorden (Schrik) over de mogelijkheid een windturbinepark in 

de gemeente te realiseren. Defensie erkende die positie in een brief aan de gemeente Coevorden 

(Crol, 2001), en die vormde de start van gesprekken tussen Defensie, gemeente en provincie hierover. 

Zo stelden Defensie en de gemeente Coevorden vast dat hun belangen parallel liepen. Contacten 

met de provincie, vervolgens, sterkten Defensie in de bevinding dat provincie, gemeente en Defensie 

39 POP I staat voor ‘Provinciaal Ontwikkelingsplan I’. Dit is in 1998 door de Provinciale Staten van de provincie Drenthe vastgesteld.



7. Casus Coevorden - energie van windturbinesHernieuwbare energie voor iedereen

137136

zelf op één lijn zaten. De bevestiging daarvan kwam op 6 april 2001, toen de gemeente Coevorden 

kenbaar maakte dat zij Defensie als de hoofdinitiatiefnemer van het windturbinepark beschouwde 

(Mudde, 2011).

Parallel aan de contacten tussen Defensie en de gemeente Coevorden voerde de gemeente 

overleg met lokale ondernemers. Dit is in lijn met het voornemen in het Plan van Aanpak om lokale 

ondernemers bij het project te betrekken. Daarom nodigde de gemeente in 2000 ondernemers met 

grond in eigendom uit om op het gemeentehuis te komen praten. Voor agrarisch ondernemer Herman 

Brill waren deze gesprekken aanleiding om na te denken over de mogelijkheid van windturbines op 

zijn perceel. Zelf dacht hij er in eerste instantie niet aan. Die eerste gesprekken verliepen naar de 

mening van Brill vruchteloos. Het waren “grote gesprekken” waarover de aanwezigen zich na afloop 

afvroegen wat deze eigenlijk hadden opgeleverd. Voormalig wethouder Bouwers heeft hiervoor een 

verklaring. Hij wijt het falen in het betrekken van lokale ondernemers aan onervarenheid bij de 

gemeente Coevorden en bij Defensie om lokale partijen met succes aan een nieuw project zoals een 

windturbinepark te binden.

Ook Defensie onderkende het nut van een samenwerkingsovereenkomst met belangstellende 

grondeigenaren. Zo’n overeenkomst zou tegemoetkomen aan de wens van de provincie Drenthe en 

de gemeente Coevorden om bij de ontwikkeling van het windturbinepark uit te gaan van één inrich-

tingsplan en een ruimtelijk samenhangende opstelling van windturbines. In overleg met de gemeente 

Coevorden wilde Defensie werk maken van een samenwerkingsovereenkomst tussen grondeigenaren, 

waaronder Defensie zelf. Uiteindelijk ging de samenwerkingsovereenkomst niet door omdat Defensie 

later bij de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden gehoor kreeg voor zijn wens de ontwikkeling 

van het windturbinepark geheel zelfstandig ter hand te nemen.

Opmerkelijk is, dat de wens van de gemeente Coevorden om vormen van participatie door lokale 

partijen toe te laten weliswaar bekend was bij Directie Noordoost van DGWT van Defensie, maar 

niet bij het departement in Den Haag. Voormalig directeur-generaal Fledderus stelt dat, als hij op 

de hoogte zou zijn geweest van deze wens van de gemeente Coevorden, mogelijkheden hiervoor wat 

hem betreft bespreekbaar waren. De reden voor het feit dat hij niet op de hoogte is gesteld, is de 

werkafspraak binnen Defensie dat projecten zolang deze goed gingen op decentraal niveau worden 

afgewikkeld, overigens altijd in afstemming met de centrale organisatie in Den Haag. Alleen bij 

problemen zou hij worden geconsulteerd. Defensie heeft het vraagstuk van de participatie van lokale 

partijen nooit als “probleem” of “aandachtspunt” onderkend.

Een haalbare opgave

15 MW opwekkingscapaciteit, lokale partijen betrokken

Hoewel het Plan van Aanpak Windenergie in Coevorden (Schrik et al., 2000) duidelijk de ambitie 

van de gemeente verwoordt met inbegrip van de beoogde participatie van lokale partijen, is het 

BLOW-akkoord het meest concreet ten aanzien van de gewenste prestatie. De provincie Drenthe 

had in dit akkoord de opgave binnen haar grenzen 15 MW opwekkingscapaciteit voor windenergie te 

realiseren en ging hiervoor in overleg met gemeentes en andere partijen. 

Prestatie/prijs: haalbaarheid systeem en participatie partijen

Al vroeg in het proces lieten Coevorden en Defensie een onderzoek uitvoeren aan de technische 

en financiële haalbaarheid (Dekkers, 2001). Landelijk projectleider milieuprojecten Pruim van de 

Koninklijke Landmacht van Defensie stelde dat Defensie de haalbaarheidsstudie wilde bekostigen 

onder voorwaarde dat “andere participanten aan het project mogen meedoen door bij te dragen in de 

kosten van het haalbaarheidsonderzoek naar rato van de eigen positie” (lees: opwekkingscapaciteit, 

FvB). Defensie ging er op dat moment kennelijk nog van uit dat andere ondernemers actief in het 

project zouden gaan participeren.

In de haalbaarheidsstudie worden ook voorstellen aangereikt voor invulling van participatie 

door de lokale bevolking, in lijn met het Plan van Aanpak van de gemeente Coevorden. 

Het haalbaarheidsonderzoek werd later enkele malen herzien. Aanleiding hiervoor waren wijzigingen in 

stimuleringsmaatregelen en in het beschikbare budget van Defensie: onder meer de bezuinigingsronde 

bij Defensie in 2003 en de afschaffing van de MEP-subsidieregeling (Milieukwaliteit Elektriciteit-

sproductie) in 2006. Twijfel over de haalbaarheid leidde in 2006 tot discussies binnen Defensie. Zo 

herinnert Gijsbers zich dat hij van tijd tot tijd heeft moeten praten en overleggen als Brugman om 

te voorkomen dat Defensie het project zou stopzetten. Toch besloot Defensie uiteindelijk het project 

te vervolgen, ook vanwege de verwachting dat het afblazen ervan tot “behoorlijke bestuurlijke en 

publicitaire schade zou leiden” (Fledderus, 2006).

Veiligheid voor alles

In de haalbaarheidsstudie van 2001 (Dekkers, 2001) gaan de opstellers ervan uit dat de inzet van zo’n 

twaalf windturbines voldoende is om de opgave van 15 MW opwekkingscapaciteit te halen. Al in februari 

2002 tekende het ministerie van Veiligheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) bezwaar aan tegen 

enkele locaties op het terrein van Defensie in Coevorden, omdat de aanwezigheid van een munitieop-

slagdepot de mogelijkheden om windturbines te realiseren beperkten. Voormalig directeur-generaal 

Fledderus memoreert dat hij verantwoordelijk was voor veiligheid op onder meer het terrein van 

Defensie in Coevorden en in die positie vijf windturbines heeft geschrapt. Deze windturbines waren 

namelijk gepland op de wat veiligheid betreft meest kritische zone A rond het munitieopslagdepot. 

Van de twaalf locaties genoemd in de haalbaarheidsstudie bleven er nog zeven over.

Instemmingsarrangement 1O ‘Veiligheid’

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van VROM schrapte Defensie een aantal locaties voor 

windturbines in de kritische zone 1 rond het munitieopslagdepot. Daarmee verwierf Defensie 

instemming van VROM voor het vervolg van de voorbereiding van het windturbinepark.

Partijen, posities en rollen:

Defensie DG Materieel:  interactieve positie initiator, selector

Vergunningverlener (VROM): interactieve positie selector

 

Het instemmingsarrangement ‘veiligheid’ leidde tot verkleining van het aantal locaties van 12 

naar 7, met als gevolg een reductie van de voorgenomen opwekkingscapaciteit en een lagere 

opbrengst.
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Defensie wil alleen verder

Al in een vroeg stadium van het project, in 2001, nam Defensie het initiatief om te onderzoeken of 

en hoe potentiële partners voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Windenergie in Coevorden 

zouden kunnen samenwerken, bijvoorbeeld in een coöperatieve vereniging voor exploitatie van het 

windturbinepark of een deel ervan. Hierin zou dan ook de participatie van de lokale bevolking voor 

maximaal 15% van de op te stellen opwekkingscapaciteit worden geregeld. Een dergelijke samenwerking 

zou zeer relevant zijn in de realisatie en exploitatie van het windturbinepark.

Het liep echter anders. In de loop van de tijd ontstond onenigheid over de beoogde vorm van 

samenwerking. In een brief aan het college van B&W van de gemeente Coevorden (Overman, 2002) 

gaf Defensie aan dat andere grondeigenaren niet meegingen in het voorstel van Defensie om een 

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Daaraan lag ten grondslag onder meer de vrees bij andere 

grondeigenaren voor de uitgebreide en gedetailleerde uitwerking van een overeenkomst, zoals Defensie 

gewend is die uit te werken (bronnen: interviews Schrik en Mudde). Daarom stelde Defensie voor 

dat elke betrokken partij met grond in eigendom de turbines op zijn grond zelf zou ontwikkelen, 

realiseren en exploiteren. Dat betekent dat alleen de turbines op het grondgebied van Defensie in 

volledig eigendom van Defensie zouden komen.

Echter, volgens Mudde van Defensie nam door de aankondiging van de afschaffing van de  

VAMIL-regeling per 1 januari 2003 de interesse van grondeigenaren voor participatie verder af. Brill, 

de agrarisch ondernemer op wiens perceel een van de turbines van het ‘Windturbinepark Coevorden’ 

is opgebouwd, herinnert zich goed dat lokale ondernemers en grondeigenaren hun interesse verloren. 

Zo niet Brill zelf. Hij wachtte als enige ondernemer af hoe het project zich verder zou ontwikkelen. 

Uiteindelijk zou hij het gemis aan subsidie niet voelen, omdat hij de investering bij Defensie zou laten 

en hij een contract met Defensie sloot over alleen de vestiging van grondrechten. 

Toch is het niet alleen de afschaffing van de VAMIL-regeling die de interesse deed afnemen. Schrik 

van de gemeente Coevorden en Mudde van Defensie geven aan dat grondeigenaren van mening waren 

dat ze grote risico’s liepen door de randvoorwaarden die Defensie stelde bij de voorbereiding van de 

contracten. Dat maakte betrokkenheid voor de grondeigenaren onaantrekkelijk. Mudde noemt als 

oorzaak het “cultuurverschil tussen landelijke overheid en lokaal bedrijfsleven”. Defensie nam vormen 

van publiek-private samenwerking in overweging, terwijl deze in de ogen van lokale ondernemers en 

grondeigenaren juist complicerend werkten voor hun belangen. Defensie zat evenwel in een andere 

uitgangspositie dan de lokale ondernemers en grondeigenaren. Defensie had zelf als doel te voorzien 

in een substantieel deel van de eigen energiebehoefte met hernieuwbare energie, opgewekt in eigen 

beheer. Maar dat doel was niet geografisch gelimiteerd en zou derhalve ook ergens anders dan in 

Drenthe kunnen worden ingevuld. 

De provincie Drenthe hield vast aan een windturbinepark waarin de ruimtelijke samenhang is 

gegarandeerd en waarmee aan de opgave van het BLOW-akkoord (15 MW) kon worden voldaan. De 

gemeente Coevorden was al in een eerder stadium akkoord gegaan met de voorwaarden van de pro-

vincie, maar voor de gemeente zou een park met een kleinere omvang ook aanvaardbaar zijn geweest. 

Harry van der Meer (planoloog bij de provincie Drenthe) en Willem Huizing (beleidsmedewerker bij 

de provincie Drenthe) beklagen zich dat de provincie weliswaar belang had bij het realiseren van de 

opgave uit het BLOW-akkoord (15 MW opwekkingscapaciteit), maar dat de provincie indertijd geen 

doorzettingsmacht had om dit bij gemeentes af te dwingen. Andere partijen, zoals het ministerie 

van Economische Zaken en grondeigenaren, bleken medebepalend te zijn voor de omvang van de te 

realiseren opwekkingscapaciteit. 

De provincie Drenthe nam vervolgens een bijzonder initiatief (Mudde, 2011), mede ingegeven 

door de beperkte doorzettingsmacht. Zij besloot te interveniëren in het proces en in een aantal 

overleggen in oktober en november 2002 te bemiddelen tussen de partijen. Dit leidde eind 2002 tot 

een afspraak die bepalend zou zijn voor de ontwikkeling en realisatie van het windturbinepark. Zo 

spraken de partijen af, dat belangstellende lokale ondernemers en grondeigenaren niet hun eigen 

turbine(s) zouden gaan financieren, realiseren en exploiteren, maar dat Defensie het hele project zou 

gaan ontwikkelen. Dat hield in dat Defensie de financiering en de realisatie van alle turbines op zich 

zou nemen, deze deels op het eigen terrein zou bouwen en de overige turbines bij grondeigenaren 

zou plaatsen met vestiging van grondrechten bij de grondeigenaren. Zo behield Defensie zicht op 

zijn eigen doelstelling van opwekking hernieuwbare energie in eigen beheer en voor eigen gebruik.

Nu Defensie het windturbinepark alleen zou gaan ontwikkelen en financieren, verviel de noodzaak 

om te streven naar samenwerking met lokale ondernemers en grondeigenaren als potentiële partners. 

Realisatie en exploitatie waren immers volledig in handen van Defensie. Echter, daarmee werd ook 

het uitgangspunt van de gemeente Coevorden losgelaten om vormen van participatie in het wind-

turbinepark voor lokale partijen mogelijk te maken. Dat ondervond ook agrarisch ondernemer Brill. 

Hij wilde in eerste instantie voor 50% meedoen aan de investering voor een windturbine. Defensie 

weigerde dit, omdat het departement geen eigenaarovereenkomst met een particuliere partij mocht 

en wilde aangaan.

Nu Defensie het project alleen ging ontwikkelen, was het project geheel afhankelijk geworden van 

de organisatie van Defensie. Voormalig directeur-generaal Fledderus geeft aan dat het BLOW-akkoord 

buiten het reguliere proces van het departement was voorbereid en getekend, en daarom lange tijd 

onbekend was binnen de centrale organisatie in Den Haag. Dat vormde een van de obstakels om 

draagvlak te verwerven binnen het departement.

 “Wat doen die lui daar in Den Haag?” Met deze bewoording vertolkt voormalig wethouder Henk 

Bouwers van de gemeente Coevorden het gevoel bij de andere partijen betrokken bij het project. 

Het proces verliep naar zijn indruk “stroperig”, vanwege het grote aantal betrokken personen en 

onderdelen van de defensieorganisatie en door problemen met de financiering. Deze bevinding en de 

indruk dat Defensie “niet soepel omgaat” met lokale ondernemers heeft volgens Bouwers bijgedragen 

aan de grote tijdsperiode die voor de ontwikkeling van het windturbinepark nodig bleek te zijn. 

Bouwers bevestigt het belang van de inzet van Mudde van Defensie op lokaal niveau, omdat diens 

vasthoudendheid doorslaggevend bleek te zijn voor het welslagen van het project. Door de grote 

afstand tot de centrale defensieorganisatie in Den Haag wist hij niet, dat ook daar met volharding 

aan de voorbereiding van het windturbinepark was gewerkt. 

Een soortgelijk gevoel leeft bij de provincie Drenthe. Ook Van der Meer en Huizing namen waar, dat 

Defensie moeite had het project te ontwikkelen vanwege het grote aantal betrokkenen uit de eigen 

organisatie bij het project. Ook constateren ze dat Defensie in tegenstelling tot provincie en gemeente 

“in heel andere termijnen denkt en een andere beleving van het project heeft dan de provincie”. 

Huizing geeft als verklaring het besluit dat Defensie het project geheel zelf wil ontwikkelen, financieren 

en realiseren. Het was volgens hem moeilijk voor Defensie dit besluit te effectueren, omdat het in die 

tijd ook voor Defensie nieuwe materie betrof en het departement de kennis ontbeerde over nieuwe 

financiële constructies zoals publiek-private samenwerking (PPS). Defensie is overigens later en in 

andere projecten PPS-constructies aangegaan en heeft daarin inmiddels de nodige ervaring opgedaan. 
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7.3 Invloed van technologie, bezwaren en draagvlak op de uitkomst

Nu duidelijk was geworden dat het ministerie van Defensie het ‘Windturbinepark Coevorden’ zelf 

en alleen zou gaan ontwikkelen, kon het de ontwikkeling en de realisatie van het windturbinepark 

voortzetten. Dit ging niet zonder slag of stoot. Volgens verschillende geïnterviewden waren er meer-

dere momenten waarop de voortgang van het project op het spel stond. Dat het project uiteindelijk 

tot daadwerkelijke realisatie van het windturbinepark heeft geleid, is vooral te danken aan de 

voortschrijdende technologie van windturbines en de in de praktijk gebleken eenvoudige inpassing 

van het windturbinepark. De bezwaren van partijen die zich benadeeld voelden door de komst van 

het windturbinepark, de zogeheten gevolgdragers, bleken uiteindelijk maatgevend te zijn voor het 

aantal locaties waar windturbines zouden worden gerealiseerd.

In deze paragraaf komt achtereenvolgens aan de orde: de weerstand binnen Defensie die het 

project heeft ondervonden en waardoor de financiering ter discussie stond, de systeemontwikkeling 

en de rol daarin van de voortschrijdende technologie en van het ministerie van Economische Zaken, 

de inpassing van het windturbinepark en de omgang met bezwaren van gevolgdragers.

Voorschot op een kleiner turbinepark

In de haalbaarheidsstudie van 2001 (Dekkers, 2001) gingen de opstellers ervan uit de inzet van twaalf 

windturbines in de klasse van 1 tot 2 MW op terrein van Defensie en van andere grondeigenaren in de 

gemeente Coevorden voldoende was om de opgave van 15 MW opwekkingscapaciteit te halen. Maar 

het vooruitzicht daarop verwaterde in de loop van de tijd. Dit kwam tot uiting in de Startnotitie van 

Toegangsarrangement 2B ‘Defensie ontwikkelt alleen’

De maatschappelijke meerwaarde betrof onder meer de inzet van de gemeente Coevorden 

op een vorm van participatie van de lokale bevolking. Het arrangement van de gemeente met 

Defensie voor het haalbaarheidsonderzoek had in eerste instantie het effect dat hiervoor ruimte 

zou moeten zijn. Echter, het arrangement van de provincie Drenthe, gemeente Coevorden en 

Defensie dat Defensie als enige partij de ontwikkeling van het ‘Windturbinepark Coevorden’ ter 

hand zou nemen, gaf uiteindelijk geen ruimte voor een dergelijke oplossing, omdat dit indruiste 

tegen het arrangement en ten koste zou gaan van het verwezenlijken van de eigen ambitie van 

Defensie om duurzame energieopwekking in eigen beheer te realiseren.

In 2002 arrangeerden de provincie Drenthe, gemeente Coevorden en Defensie dat Defensie als 

enige partij de ontwikkeling van het ‘Windturbinepark Coevorden’ ter hand zou nemen.

 

Partijen, posities en rollen:

Provincie Drenthe:  interventiepositie  bemiddelaar, makelaar

Defensie:   interactieve positie selector

Gemeente Coevorden:  prikkel positie  supporter

 

Het toegangsarrangement ‘Defensie ontwikkelt alleen’ betekende dat de mogelijkheden voor 

andere lokale partijen zich aan te sluiten bij het windturbinepark veel kleiner zijn geworden.

Defensie over de ontwikkeling van het windturbinepark (ministerie van Defensie, 2003). In de Startnotitie 

nam Defensie een voorschot op de situatie waarin met te weinig grondeigenaren overeenstemming 

zou worden bereikt en de opgave van 15 MW niet zou worden gehaald: “Indien zou blijken dat het 

ondanks de verrichte inspanningen niet mogelijk is overeenstemming te bereiken met alle overige 

betrokken grondeigenaren, ontstaat een geheel nieuwe situatie. Defensie wil in dat geval in overleg 

treden met provincie en gemeente om te bezien of een windturbinepark kan worden gerealiseerd dat 

kleiner is dan de nagestreefde 15 MW c.q. of een gefaseerde aanpak tot de mogelijkheden behoort.”

Dit viel slecht bij de provincie Drenthe, omdat juist deze overheid in het kader van het BLOW-ak-

koord aan de lat stond om 15 MW opwekkingscapaciteit binnen haar grenzen te realiseren. Maar omdat 

Defensie volgens het toegangsarrangement 2B als enige het windturbinepark zou gaan ontwikkelen, 

was er geen alternatieve partij die een eventueel optredende reductie in opwekkingscapaciteit zou 

kunnen opvullen.

Missiearrangement 3O ‘Voorschot Defensie opwekkingscapaciteit’

Defensie heeft een Startnotitie opgesteld met de aanpak van die ontwikkeling. De Startnotitie 

bevatte vanwege vooruitzicht op gebrek aan middelen, een terugvaloptie met minder turbines. 

Daarmee werd weliswaar aan doelstellingen van een goede bedrijfsvoering van Defensie voldaan, 

maar was de provincie Drenthe in eerste instantie ontevreden, omdat zo niet invulling werd 

gegeven aan de BLOW-opgave aan de provincie ter grootte van 15 MW opwekkingscapaciteit. 

 

Partijen, posities en rollen:

Defensie:   interactieve positie  selector

 

Defensie wilde zich om diverse redenen niet meer binden aan het realiseren van 15 MW opwek-

kingscapaciteit en genoegen wilde nemen met een lagere capaciteit. Dit missiearrangement 

‘Voorschot Defensie opwekkingscapaciteit’ van partijen binnen Defensie had tot gevolg dat 

Defensie rekening hield met een lagere opwekkingscapaciteit en daarmee ook een lagere 

rendabele opbrengst.

Was het missiearrangement een voorschot op wat komen zou, ook andere ontwikkelingen maakten 

het onzeker hoeveel turbines zouden worden geïnstalleerd en hoeveel opwekkingscapaciteit ze samen 

zouden hebben. Enig houvast bood de publicatie van de Defensie Milieubeleidsnota 2004 (Gijsbers, 

2003), toen de staatssecretaris aankondigde zes windturbines van elk 2 MW voor haar rekening te 

nemen. Hoewel de nota rept over de installatie door anderen van twee à drie turbines, was de inzet 

van Defensie om in totaal 12 MW voor haar rekening te nemen al een effectuering van het missiear-

rangement 3O (Mudde, 2011).

Later, in januari 2005, leverde het onderzoeksinstituut Energieonderzoek Centrum Nederland ECN 

in opdracht van Defensie een financiële analyse over de haalbaarheid van het windturbinepark met vijf 

turbines (Stam & Hendriks, 2005). ECN heeft gerekend met turbines met elk een opwekkingscapaciteit 

van 3 MW, drie keer zoveel als de capaciteit van de turbines waarmee in het haalbaarheidsonderzoek 

van 2001 rekening werd gehouden. Samen zouden die vijf turbines voorzien in de beoogde 15 MW van 

het BLOW-akkoord. Op de toename van de opwekkingscapaciteit per turbine kom ik later terug bij 

de behandeling van arrangement 5O. 
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Omgang met bezwaren: ruimtelijke ordening en milieu

In 2005 wordt bezwaar aangetekend tegen de locatie van de zuidelijke turbine in de nabijheid van het 

‘Natura 2000’-gebied Laarches Bruch op Duits grondgebied. Defensie vond een alternatieve locatie 

voor die turbine in het noorden. In mei 2005 bleek dat er woonschepen lagen binnen de geluidszone 

van de turbine op de nieuwe locatie. Daarom verviel deze turbine alsnog. Van de vijf beoogde turbines 

bleven er nu vier over (Jaarverslag BLOW 2005, 2006: 21): drie op defensieterrein en één op het 

terrein van agrarisch ondernemer Brill. Dit is de situatie bij het voltooien van het definitief ontwerp 

van het windturbinepark (Lantink, 2008).

Voor bezwaren in de thema’s ‘watertoets en archeologie’, ‘vogelbescherming’ en ‘geluidsbelasting 

en slagschaduw’ bleek het uiteindelijk niet nodig het ontwerp van het windturbinepark daaraan aan 

te passen.

Instemmingsarrangement 4O ‘Natura 2000’

De installatie van de zuidelijke turbine stuitte op bezwaren uit het oogpunt van ruimtelijke 

ordening en milieu. De turbine was gepland in de nabijheid van het ‘Natura 2000’-gebied 

Laarches bruch. Voor deze turbine was geen aanvaardbare alternatieve locatie voorhanden.

 

Partijen, posities en rollen:

Defensie:   interactieve positie initiator, selector

Gevolgdragers:   prikkelpositie  criticus

 

Het instemmingsarrangement ‘Natura 2000’ had als uitkomst dat een van de vijf turbines in het 

turbinepark moest vervallen. De uitkomst, een reductie naar vier turbines, betekende een lagere 

opwekkingscapaciteit. Daarmee nam het vooruitzicht op een rendabele opbrengst verder af.

Technologieontwikkeling: meer vermogen per turbine

Terwijl vanwege afwegingen over veiligheid, ruimtelijke ordening en milieu het aantal mogelijke 

locaties voor windturbines gaandeweg afnam, lag de technologieontwikkeling niet stil. Zo kwamen 

windturbines op de markt met een hogere opwekkingscapaciteit dan 1 à 2 MW waar in de haalbaar-

heidsstudie van 2001 nog van werd uitgegaan (Dekkers, 2001). ECN in 2005 (Stam & Hendriks, 2005) 

en KEMA in 2006 (Taris, 2006) gaven Defensie een positief advies over de rendabele inzet van turbines 

in de 3 MW-klasse. 

Dit positieve advies kreeg zijn weerslag in het projectplan dat Defensie op 3 juli 2006 uitbracht 

(Mijlof, 2006). Door de technologieontwikkeling die een rendabele inzet van turbines met hogere 

vermogens mogelijk maakte, kon met een kleiner aantal locaties voor windturbines en het benodigde 

ruimtebeslag voor het windturbinepark worden volstaan. Het gevolg was dat Defensie met aanzienlijk 

minder grondeigenaren overeenstemming hoefde te zoeken, uiteindelijk alleen met agrarisch onder-

nemer Brill, om toch een substantiële windenergiecapaciteit in het windturbinepark te realiseren.

In januari ging de provincie na eerdere bezwaren (zie bij arrangement 3O) alsnog akkoord met 

minder opwekcapaciteit. In tegenstelling tot de oorspronkelijke twaalf turbines ging het nu om 

“slechts” vier locaties, maar wel met turbines met een vermogen van 3 MW. In vergelijking met de 

grote reductie in het aantal locaties van 12 naar 4 was de reductie van de opwekcapaciteit van 15 

naar 12 MW beperkt.

Ontsluitingsarrangement 5O ‘Meer opwekkingsvermogen per turbine’

In de tijdsperiode van de ontwikkeling van het windturbinepark was de technologie dermate 

verbeterd, dat rond 2010 de aanschaf en installatie van 3 MW-turbines in het vizier was gekomen, 

terwijl rond 2000 in de haalbaarheidsstudie van 2001 nog werd uitgegaan van turbines met 

een vermogen rond 1 MW. Na inwinnen van advies over deze technologieontwikkeling besloot 

Defensie in het projectplan uit te gaan van de installatie van moderne 3 MW-turbines.

 

Partijen, posities en rollen:

Defensie:   interactieve positie selector

 

Terwijl instemmingsarrangementen leidden tot een reductie van het aantal locaties, viel de 

uiteindelijke reductie van de opwekkingscapaciteit nog mee. Het toegangsarrangement 5O ‘Meer 

vermogen per turbine’ maakte dat mogelijk. In het projectplan legde Defensie vast verder te 

gaan met 3 MW-turbines, zodat minder locaties nodig waren om een bepaalde opwekkingscapa-

citeit te realiseren. Dit arrangement gaf het vooruitzicht op een hogere rendabele opbrengst.

Omgang met bezwaren: hinder voor onderneming

De gemeente Emlichheim, een buurgemeente van Coevorden net over de Duitse grens, en een Duitse 

ondernemer maakten in 2008 bezwaar tegen het verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan. 

Zij stelden dat een turbine op te korte afstand van het perceel van de Duitse ondernemer zou komen 

te staan, waardoor deze hinder zou ondervinden van slagschaduw van de turbine. Dit kwam voor 

Mudde van Defensie volkomen onverwacht: men had bij Defensie geen rekening gehouden dat dit 

bezwaar zou worden gemaakt. 

Hieraan kwam men tegemoet door verplaatsing van de turbine naar een locatie iets verder weg 

van de Duitse grens. In september 2008 meldde Defensie aan de gemeente Coevorden dat het alsnog 

zou afzien van deze turbine. Op 27 oktober 2008 liet de gemeente Coevorden weten dat vanwege dit 

besluit de Duitse bezwaren werden ingetrokken. Hiermee sloeg Defensie volgens Mudde twee vliegen 

in één klap. Er waren nu geen bezwaren meer tegen de realisatie van het windturbinepark (Mudde, 

2011). Verder verlaagde het wegvallen van een turbine de investering voor het turbinepark, die op 

dat moment toch al onder druk stond in de begroting van Defensie.

Uiteindelijk bleef na de procedurele verwerking van de bezwaren een windturbinepark over met 9 MW 

opwekkingscapaciteit, bestaande uit drie windturbines met elk een vermogen van 3 MW. Hiervan 

kwamen er twee op defensieterrein en één op het perceel van agrarisch ondernemer Brill.
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Inpassing en contract zonder gevolgen voor het ontwerp, financiering geborgd

Het inpassen van het systeem ‘Windturbinepark Coevorden’ vond op twee manieren plaats. Er was 

een fysieke inpassing door (1) in de ruimtelijke ordening rekening te houden met de aanleg van het 

windturbinepark, (2) de overeenkomst met agrarisch ondernemer Brill voor vestiging van grondrechten 

voor een van de turbines en (3) de aansluiting van het park op het elektriciteitsnet. 

Verder was sprake van een institutionele inpassing: het voldoen aan wettelijk voorgeschreven uit-

gangspunten en randvoorwaarden hetgeen tot uitdrukking komt in, bij voorbeeld, een bouwvergunning.

Fysieke inpassing

Wat de fysieke inpassing betreft waren de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden al in 

2000 met elkaar in overleg over de geschiktheid van het bedrijventerrein in Coevorden voor een 

windturbinepark. Het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, ofwel POP II, bekrachtigde dat het 

bedrijventerrein geschikt was (GS Provincie Drenthe, 2004): “Met de keuze voor een te realiseren 

windpark bij Coevorden is de taakstelling (15 MW volgens het BLOW-akkoord) naar verwachting te 

realiseren”. Na de vaststelling in het POP II deed de provincie een formeel verzoek aan de gemeente 

om hiervoor planologisch ruimte te creëren.

Reeds in 2005 bereikten Defensie en agrarisch ondernemer Brill overeenstemming over de vestiging 

van grondrechten op het perceel van Brill voor een windturbine als onderdeel van het ‘Windturbi-

nepark Coevorden’ (Noorman, A., 2005). De bevestiging hiervan vond plaats op 3 juni 2010 door de 

passage van de notariële acte voor vestiging van een grondrecht voor de Staat (in casu Defensie) op 

het perceel van Brill om daar een windturbine te realiseren, te exploiteren en in een later stadium 

eventueel te verwijderen.

Brill is op dat moment en ten tijde van het interview voor dit proefschrift (2016) nog steeds zeer 

content met zijn contract met Defensie. Hij heeft een gegarandeerde bron van inkomsten (€ 10.000 

per geïnstalleerde MW opwekkingscapaciteit) met voor hem aanvaardbare risico’s, en hij ondervindt 

geen negatieve effecten van de aanwezigheid van een windturbine op de waarde en exploitatie 

Instemmingsarrangement 6O ‘Hinder voor onderneming’

De gemeente Emlichheim en een Duitse ondernemer maakten bezwaar tegen de locatie van 

een turbine, omdat deze met slagschaduw hinder zou opleveren voor het bedrijf. Er waren 

mogelijkheden voor relocatie van de turbine naar een plaats op grotere afstand van de grens. 

Uiteindelijk liet Defensie die locatie vallen om zo tot een lagere investering voor het windtur-

binepark te komen in een tijd dat de begroting van Defensie onder druk stond.

 

Partijen, posities en rollen:

Defensie:   interactieve positie selector

Gevolgdragers:   prikkel positie  criticus

 

Het instemmingsarrangement ‘Hinder voor onderneming’ hield in dat Defensie tegemoetkwam 

aan de bezwaren van Emlichheim en de onderneming en als oplossing koos het laten vervallen 

van de locatie. Daarmee verkleinde het aantal locaties met turbines van vier naar drie.

van zijn perceel en van zijn bedrijf. Bovendien heeft hij bedongen dat, wanneer de plaatsing van 

de turbine door Defensie niet door zou gaan, hij alle rechten en vergunningen gekoppeld aan die 

locatie zou krijgen om hem in staat te stellen zelf te ondernemen, bijvoorbeeld door daar zijn eigen 

turbine te laten bouwen. Zo heeft hij naar eigen zeggen zijn mogelijkheden vergroot om een tweede 

inkomstenbron voor zijn bedrijf te realiseren.

In 2007 kwamen Defensie en Essent, de beheerder van het elektriciteitsnet met elkaar overeen 

het ‘Windturbinepark Coevorden’ op het elektriciteitsnet aan te sluiten. De minister van Economi-

sche Zaken bevestigde dit in een brief aan de Tweede Kamer op 20 december 2007. Echter, dat is 

niet zonder slag of stoot gegaan. Vanwege plannen om in de Eemshaven in de provincie Groningen 

grootschalige elektriciteitsproductie te ontwikkelen, vreesde Defensie in eerste instantie dat voor 

de inpassing van het windturbinepark in het hoofdelektriciteitsnet de beschikbare capaciteit op 

dat net onvoldoende zou zijn. Overleg tussen de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen met 

het ministerie van Economische Zaken en Tennet (beheerder van het hoofdelektriciteitsnet) leidde 

tot het besluit het hoofdelektriciteitsnet te verzwaren om ook de aansluiting van ‘Windturbinepark 

Coevorden’ mogelijk te maken. 

Mudde van Defensie benadrukt de belangrijke rol die de Provincie Drenthe heeft gespeeld door 

op hoger bestuurlijk niveau (bij provincies en ministerie van Economische Zaken) te interveniëren in 

de zoektocht naar deze oplossing. 

Institutionele inpassing

In lijn met het POP II kwam in 2007 het planologisch voorbereidingsbesluit in beeld. De Bouwvergunning 

gaat in op het rapport met het definitieve ontwerp: “De bouwvergunningsprocedure voor de eerste 

fase is ingediend dd 27 augustus 2007 en verleend per 5 februari 2008 (naar aanleiding van goedkeuring 

projectplan). Aanvraag bouwvergunning tweede fase wordt ingediend na bekenwording van het toe 

te passen type windturbine (na de aanbesteding)”, (Lantink, 2008: 3).

Op 5 maart 2008 kreeg het windturbinepark de bouwvergunning toegekend, samen met de in-

stemming van de gemeente Coevorden met het verzoek dat door Defensie is ingediend om vrijstelling 

te verkrijgen van het ‘bestemmingsplan ex artikel 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening’, (Noorman, 

A., 2005).

Financiële haalbaarheid geborgd

Het project bleek, vooral als gevolg van het besluit in 2002 dat Defensie alleen het windturbinepark zou 

gaan ontwikkelen en financieren (toegangsarrangement 2B), gevoelig voor of en in welke mate Defensie 

bereid was budget ter beschikking te stellen. Parallel aan de ontwikkeling van het windturbinepark 

zocht Defensie financiële ondersteuning van de landelijke overheid (ministerie van Economische Zaken) 

om de haalbaarheid van het park te borgen. Fledderus heeft een duidelijk beeld van de oorzaken voor 

de wankele financiering van het project waardoor het project bijna werd gestopt:

1. In de periode 2002-2010 vonden er regelmatig wijzigingen plaats in het rijksbeleid voor subsidies. 

Dit tastte binnen Defensie het vertrouwen aan in de financierbaarheid van het project.

2. Defensie ondervond in de periode 2002-2010 grote bestuurlijke veranderingen, waardoor de 

aandacht voor het project onvoldoende was.

3. Eén van die bestuurlijke veranderingen betrof de centralisatie van diensten binnen Defensie. 

Die centralisatie leidde ertoe dat het departement in zijn geheel bestuurlijk verantwoordelijk 

werd voor het project. De betrokkenheid van meer onderdelen van Defensie zorgde ervoor dat 
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geen enkel onderdeel zich exclusief verantwoordelijk voelde. Dat heeft de besluitvaardigheid 

gehinderd.

4. Een andere bestuurlijke verandering is de centralisatie van investeringsbudgetten. Dat vereiste 

integrale afweging met als gevolg grotere kans op vertraging. Dat belemmerde een efficiënte 

afweging en besluitvorming over uit te voeren investeringen.

5. Wisseling van kabinetten en bezuinigingsoperaties waren aanleiding om het project en zijn 

financiering ter discussie te stellen.

Volgens Mudde en Pruim namen de toenmalige staatssecretaris en andere partijen binnen het 

departement een “ambivalente houding” aan. Deze kwam door de weerstand bij met name de 

Hoofddirectie Financiën en Control van Defensie bij de afweging te investeren in het primaire proces 

van Defensie (militaire missies en operaties en de middelen daarvoor) of in windturbines (“Wij gaan 

over helikopterwieken en niet over windturbinewieken”). Gijsbers beaamt dat er sprake van weer-

stand maar geeft ook aan dat deze hoofddirectie uiteindelijk akkoord ging onder de voorwaarde van 

een maximale terugverdientijd van de investeringen van ongeveer 8 jaar is en dat de financiering 

(waaronder ondersteuning door het ministerie van Economische Zaken) zou zijn geregeld. 

Fledderus stelt dat, als hij zich niet zo sterk had ingezet voor het project zoals hij daadwerkelijk 

heeft gedaan, de weerstand binnen het departement wellicht te groot zou zijn geworden en het project 

zou zijn gestrand. Er was naar zijn indruk niemand op bestuurlijk niveau binnen Defensie die het 

stokje van hem zou hebben overgenomen als hij zich minder met het project had kunnen bemoeien.

In het kielzog van de instelling in 2007 van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE 

van het ministerie van Economische Zaken leverde dit departement in 2009 een financiële bijdrage ter 

grootte van €6 miljoen (Eijkelberg, 2009). Dit was voldoende voor Defensie om te beoordelen dat de 

financiële risico’s van het project met deze financiële bijdrage aanvaardbaar waren. Daarom besloot 

Defensie een definitief positief oordeel te vellen en het project voort te zetten. Toen de financiële 

bijdrage van het ministerie van Economische Zaken was verzekerd stelde Defensie op 30 juni 2008 

het definitieve ontwerp van Windturbinepark Coevorden vast (Lantink, 2008).

Draagvlak door bijdrage aan zonne-energieproject

Het beoogde resultaat van de ontwikkeling van het windturbinepark Coevorden bestond uit twee 

componenten: de installatie van windturbine met een opwekkingscapaciteit zoals aangegeven in 

het BLOW-akkoord en de participatie van lokale partijen (ondernemers met grond in eigendom, 

lokale bevolking). Tijdens het ontwikkelingsproces heeft Defensie de participatie van ondernemende 

grondeigenaren mogelijk gemaakt, al was dat in een andere vorm (via vestiging van grondrechten 

voor windturbines in beheer en eigendom van Defensie) dan in eerste instantie beoogd (turbines in 

eigendom op eigen grond).

De gemeente Coevorden (College van B&W, gemeenteraad) heeft meermalen aangedrongen op een 

vorm van participatie van de lokale bevolking. Zo organiseerde ambtenaar Milieu en Duurzaamheid 

Schrik van de gemeente Coevorden bijeenkomsten in wijk- en buurtverenigingen om de lokale bevolking 

bij het ontwikkelingsproces te betrekken. Maar de belangstelling van de lokale bevolking was klein, 

aldus voormalig wethouder Bouwers. De participatie van de lokale bevolking is nooit van de grond 

gekomen. De reden daarvan is, dat de interventie van de provincie in 2002 om te bemiddelen in het 

belangenconflict tussen partijen ertoe heeft geleid dat Defensie als enige het windturbinepark ging 

ontwikkelen met turbines in eigendom en voor eigen gebruik van de daarmee opgewekte energie.

Toch bleef de gemeente Coevorden aandringen op een gebaar, al is dat niet meer in de vorm 

van participatie in het project of de oprichting van een duurzaamheidsfonds. Ambtenaar Schrik van 

de gemeente Coevorden stelde toen aan Defensie voor een financiële bijdrage te leveren voor een 

zonne-energieproject van de gemeente. De discussie met Defensie hierover resulteerde op 10 januari 

2011 in de toezegging door Defensie van een eenmalige bijdrage van € 112.000,- voor het gemeen-

telijke project ‘Zonne-energie gemeente Coevorden’. De motivatie is tevens een samenvatting van 

de gedachtevorming hierover, en deze luidt als volgt (Hakstege, 2011).

“In uw brief van 26 september 2005 heeft u aangegeven dat de gemeenteraad van Coevorden 

in november 2001 aan het beginselbesluit tot medewerking aan de totstandkoming van een 

windpark in Coevorden een aantal randvoorwaarden heeft gesteld. Eén van die randvoorwaarden 

is, dat de burgers van Coevorden ook op een of andere wijze mee kunnen profiteren van de 

lusten van een dergelijk windpark. De achterliggende gedachte daarbij is, dat daarmee het 

draagvlak van burgers voor windenergie kan worden vergroot.

Zoals eerder aan u is bericht, is het ministerie van Defensie bereid deze randvoorwaarde in 

te vullen in de vorm van het verstrekken van een eenmalige bijdrage van 112.000 euro aan 

een zonnecollectoren project in de gemeente Coevorden.”

Draagvlakarrangement 7B ‘Zonne-energieproject’

Het arrangement waarin Defensie een eenmalige bijdrage leverde aan de gemeente Coevorden 

voor een zonne-energie project was bedoeld om draagvlak te borgen bij de bewoners van de 

gemeente Coevorden. Immers, de inzet van de gemeente op participatie van de bevolking in 

het project was niet gehonoreerd door Defensie. De bijdrage aan het zonne-energieproject 

droeg niet bij aan de exploitatie van het windturbinepark en was een (kleine) extra kostenpost 

in de ontwikkeling van het windturbinepark. Het effect was wel dat de gemeente Coevorden 

tevreden was, omdat zij dit gebaar waardeerde met het oog op het draagvlak bij de bevolking.

Partijen, posities en rollen:

Defensie:   interactieve positie selector

Gemeente Coevorden:  prikkel positie  supporter/criticus

Lokale bevolking:   prikkelpositie  supporter

 

Het draagvlakarrangement ‘Zonne-energieproject’ was een gebaar naar de gemeente Coevorden 

en haar bevolking omdat de oorspronkelijk beoogde participatie van de bevolking niet van de 

grond was gekomen. De ondersteuning van het zonne-energieproject was een extra kostenpost, 

die ten koste ging van de rendabele opbrengst.

Met de bijdrage van Defensie financierde de gemeente de installatie van zonnepanelen op schoolgebou-

wen en educatieve projecten daarover, onder meer met schermen voor de weergave van de opbrengst 

van de zonnepanelen. Deze bijdrage staat overigens volledig los van het project ‘Windturbinepark 

Coevorden’. Zij is weliswaar beperkt vergeleken met de investering voor het windturbinepark, maar 

is wel te beschouwen als een extra kostenpost voor de ontwikkeling van het windturbinepark om 

voldoende draagvalk te creëren voor het ‘Windturbinepark Coevorden’. Voormalig wethouder Bouwers 
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is echter van mening dat het ‘Windturbinepark Coevorden’ uiteindelijk een goed project is gebleken. 

Immers, Defensie ondersteunde het zonne-energieproject van de gemeente ter compensatie van het 

feit dat de lokale bevolking niet heeft kunnen meeprofiteren van het windturbinepark. Daarmee 

is voor de lokale bevolking “een tastbaar resultaat bereikt”, dat bijdroeg aan draagvlak voor het 

windturbinepark.

Met het draagvlakarrangement was de weg vrijgemaakt voor de bouw van het windturbinepark. Op 

1 november 2011 vond de technische oplevering plaats van het ‘Windturbinepark Coevorden’. Op 21 

november 2011 stelde minister van Defensie Hans Hillen het windturbinepark officieel in bedrijf. Dit 

is de afsluiting van de casus Coevorden. 

Terugblik en lessen op weg naar 40 MW opwekkingscapaciteit

De geïnterviewde personen kijken tevreden terug op wat met het windturbinepark is bereikt. Gijsbers 

stelt dat hij trots is op het feit dat het uiteindelijk voor elkaar gekomen is. Hij geeft aan dat het 

nog meer had kunnen zijn, omdat het wegvallen van de windturbine nabij de Duitse grens achteraf 

bezien niet nodig was geweest. Het project had volgens hem ook te kampen met de continue dreiging 

gedurende de looptijd van het project van herschikking van budgetten en bezuinigingen. Ook op het 

moment van het verschijnen van dit proefschrift zijn vastgoed en milieu bij Defensie nog steeds “een 

ondergeschoven kindje”, al zijn volgens Gijsbers acties ingezet om achterstanden weg te werken. 

Gijsbers karakteriseert de inspanning van Defensie voor milieu en duurzaamheid als een “Processie van 

Echternach”, ondanks de gestaag toenemende beschikbaarheid van middelen: men wil graag, maar 

prioritieten gaan vanzelfsprekend meer uit naar het primaire proces van militaire missies en operaties. 

Met het in bedrijf stellen van het windturbinepark waren de ambities van de gemeente Coevorden 

nog niet gestild. Jeroen Huizing, op het moment van het interview in 2016 wethouder Jeugd & On-

derwijs, Kunst & Cultuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Mobiliteit, Handhaving en Openbare Werken, 

geeft aan dat de gemeente Coevorden bezig is met het een uitbreiding van opwekkingscapaciteit voor 

wind naar 40 MW. Dat doet de gemeente om invulling te geven aan de verduurzamingsopgave die de 

minister van Economische Zaken Henk Kamp aan haar heeft opgelegd. Hoewel Huizing zelf nauwelijks 

betrokken was geweest bij de ontwikkeling van windturbinepark Coevorden (die vond plaats in een 

periode waarin hij nog geen lid was van de gemeenteraad), stelt hij vast, dat ervaringen met het 

windturbinepark zijn meegenomen in de nieuwe plannen.

Volgens Huizing worden projecten voor windturbineparken nog steeds op traditionele top-down 

manier uitgevoerd, onder meer in de projecten van de Rijkscoördinatieregeling. Mensen die te 

maken krijgen met deze projecten en de aanpak ervan, voelen zich onvoldoende gehoord. “Een 

top-down aanpak creëert weerstand. De inzet moet primair zijn dat ontwikkelingen plaatsvinden 

met betrokkenheid van de lokale partijen. De acceptatie van mensen wordt groter naarmate ze het 

gevoel hebben meer daadwerkelijke invloed op een ontwikkeling te hebben gehad.” Betrokkenheid 

en vormen van participatie zijn in dergelijke projecten dus nog steeds een heikel punt.

Defensie heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met projecten voor hernieuwbare energie 

(Gijsbers). Op diverse plaatsen stelt Defensie grond tegen tarief beschikbaar voor investeringen door 

anderen, bijvoorbeeld op luchtmachtbasis Eindhoven, waar het grootste Postcoderoos-zonnepark 

van Nederland is gerealiseerd. Ook probeert Defensie hybride vormen uit, zoals in Leeuwarden waar 

een zonneweide op de luchtmachtbasis aldaar voor een deel hernieuwbare energie levert voor eigen 

gebruik en voor een ander deel levert aan derden.

Huizing vertelt dat Coevorden mede door de ervaringen met het windturbinepark heeft gekozen 

voor een andere omgang met bewoners. Voor de uitbreiding van de opwekkingscapaciteit naar 40 MW 

heeft de gemeente Coevorden er bij de initiatief nemende projectontwikkelaars op aangestuurd, dat 

ze eerst samen met de bewoners van het gebied waar de windturbines geïnstalleerd zouden worden, 

tot overeenstemming moesten zien te komen. De rol van de gemeente was, dat zij als intermediair 

tussen projectontwikkelaars en bewoners de afspraken vastlegde in een overeenkomst. Die aanpak 

is volgens Huizing zeer goed bevallen. Gevolg was wel, dat projectontwikkelaars met een mindere 

uitkomst door minder windturbines dan beoogd (een lagere rendabele opbrengst in termen van dit 

proefschrift) genoegen moesten nemen. Naar hun gevoel zouden ze met de traditionele top-down 

aanpak meer voor elkaar hebben gekregen. Maar, voor de uiteindelijke uitkomst was naar de overtuiging 

van de gemeente met de nieuwe aanpak meer acceptatie bij bewoners dan bij de traditionele manier 

het geval zou zijn geweest.

7.4 Arrangementen en hun effect op de publieke waarde

Rond 2000 stond het denken over duurzame oplossingen voor de energievoorziening nog in de kin-

derschoenen. In 2001 ondertekenden het Rijk, de provincies en gemeentes het BLOW-akkoord. Het 

akkoord was het kader en de opmaat voor de ontwikkeling van windturbineparken in heel Nederland. 

Het feit dat verschillende bestuurslagen in de overheid het akkoord hebben omarmd en ondertekend, 

vormde de validatie voor het Rijk en de afzonderlijke provincies en gemeenten om actief bij te dragen 

aan het in praktijk brengen van de afspraken in het akkoord. 

De betrokkenheid van meerdere bestuurslagen is goed zichtbaar in de casus Coevorden. Gedurende 

de gehele tijdsperiode van de start van deze casus (2001) tot het in bedrijf stellen van het windtur-

binepark in 2011 waren het Rijk, en met name het ministerie van Defensie, de provincie Drenthe en 

de gemeente Coevorden actief bezig in deze cases, ieder vanuit zijn of haar eigen belang.

Kenmerkend voor de casus Coevorden is, dat de ontwikkeling van het turbinepark is afgerond en 

dat de turbines in bedrijf zijn. Het verschil met de casus EnergieRijk en de casus Heijplaat is, dat 

daar de realisatie van een voorziening met hernieuwbare energie nog niet begonnen is respectievelijk 

voor een deel is afgerond. Dat betekent, dat in de casus Coevorden alle arrangementen die aan het 

eindresultaat van de publieke waarde hebben bijgedragen, zijn geïdentificeerd en geanalyseerd. In de 

andere casus kunnen de betrokken partijen ook op het moment van verschijnen van dit proefschrift, 

nog steeds arrangementen met elkaar aangaan die tot aanpassing in het vooruitzicht op publieke 

waarde kunnen leiden.

Referentie voor publieke waarde: BLOW-akkoord en Plan van Aanpak

De referentie voor de publieke waarde in deze casus is wat de betrokken partijen aanvankelijk 

ambieerden. Gezien de betrokkenheid van meerdere bestuurslagen bij de casus Coevorden, zijn er 

meerdere bronnen die hiervoor aanwijzingen bevatten. Om te beginnen is dat het reeds genoemde 

BLOW-akkoord. De Defensie Milieubeleidsnota 2000 (Gijsbers, 2000), zie daarover Defensie Milieubele-

idsnota 2004 (Gijsbers, 2003), is de motivatie voor Defensie om dat akkoord mede te ondertekenen. 

Daarnaast is ook het Plan van Aanpak Windenergie in Coevorden (Schrik et al., 2000) relevant voor 

de definitie van de beoogde publieke waarde.
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In het BLOW-akkoord (2001) benadrukken de ondertekenaars het belang van het ontwikkelen 

van opwekkingscapaciteit voor windenergie. Zo verwijst het BLOW-akkoord in de overwegingen naar 

internationale afspraken over reductie van broeikasgassen en het Rijksbeleid om in 2010 vijf procent 

van de energiebehoefte te dekken met hernieuwbare energiebronnen, oplopende naar tien procent 

in 2020. De overwegingen omvatten ook de bestuurlijke visie dat, gezien ervaringen in het verleden, 

samenwerking tussen meerdere bestuurslagen gewenst is bij het ontwikkelen en toepassen van wind-

energie. Het Plan van Aanpak Windenergie in Coevorden (Schrik et al., 2000) heeft een pragmatische 

insteek. Het anticipeert op de verwachting dat “gezien de landelijke gevoerde discussie dat provinciale 

en gemeentelijke overheden in de toekomst mogelijk worden verplicht om een bijdrage te leveren aan 

de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland.” Het Plan van Aanpak benoemt de gebruikelijke 

activiteiten zoals onderzoeken naar technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid. Maar het plan 

staat ook uitgebreid stil bij de mogelijkheden voor participatie en particulier initiatief (bijlage III in 

het Plan van Aanpak). Partijen die daarvoor in aanmerking komen zijn, naast de grondeigenaren die 

grond onder voorwaarden beschikbaar stellen voor windturbines, “omwonenden die participeren in 

het planproces” en “particulieren en bedrijven via een op te richten coöperatieve vereniging die een 

of meer turbines in eigendom neemt”. 

Deze visie voor het windturbinepark Coevorden is een combinatie van de noodzaak windenergie 

te ontsluiten en deze toegankelijk te maken voor bewoners en lokale partijen voor opwekken en/

of verbruik ervan. De provincie Drenthe, het ministerie van Defensie en de gemeente Coevorden 

laten hiermee zien dat ze voor de ontwikkeling van het windturbinepark met windenergie om willen 

gaan als een common-pool resource. De referentie van de publieke waarde van het windturbinepark 

Coevorden is daarom gedefinieerd in de context van de common-pool resource hernieuwbare energie. 

Rendabele opbrengst: opwekkingscapaciteit 15 MW, marktconforme levering

In het BLOW-akkoord heeft de provincie zich verplicht aan de realisatie van 15 MW opwekkingscapaciteit 

binnen haar provinciale grenzen. De toezegging van het ministerie van Defensie in hetzelfde akkoord 

sluit hierop aan. Defensie wilde eraan werken, dat 4% van zijn energiebehoefte zou worden gedekt 

met hernieuwbare energie en dat in 2010 zo mogelijk 20 MW opwekkingscapaciteit voor windenergie 

op eigen terreinen zou zijn opgesteld. 

Wat Defensie niet expliciet in het BLOW-akkoord heeft gemeld maar later wel heeft benadrukt is, 

dat de opgewekte hernieuwbare energie alleen onder marktconforme voorwaarden beschikbaar moet 

komen voor de eigen bedrijfsvoering. Defensie wilde het turbinepark dus gebruiken voor energie ten 

behoeve van de eigen bedrijfsvoering.

De gemeente Coevorden is in haar Plan van Aanpak minder concreet over de te bereiken opwek-

kingscapaciteit. Haar ging het vooral over het voornemen en over het onderzoek naar de mogelijkheden 

voor windenergie binnen de gemeentelijke grenzen.

Maatschappelijke meerwaarde: lokale partijen moeten mee kunnen profiteren van windturbinepark

Het is goed voor te stellen dat met name lokale overheden belang hechtten aan wat lokale projecten 

voor hernieuwbare energie zouden kunnengaan betekenen voor lokale partijen, ondernemers en 

bevolking. Ze staan midden in de samenleving en hebben derhalve ook te maken met draagvlak bij 

de lokale bevolking en partijen, met vergunningverleners en met partijen die met recht en reden 

bezwaar kunnen laten aantekenen tegen het windturbinepark.

Zo gaf de gemeente Coevorden in haar Plan van Aanpak ruimte aan ideeën over mogelijke 

vormen van betrokkenheid van lokale partijen bij het project. De gemeente noemde het eerlijk en 

rechtvaardig voor die lokale partijen als ook zij betrokken kunnen zijn bij ontwikkeling en exploitatie 

van het windturbinepark, bijvoorbeeld door te participeren in een coöperatieve vereniging voor 

exploitatie van het windturbinepark of een deel ervan. Een eerlijke en rechtvaardige betrokkenheid 

van lokale partijen (bewoners en ondernemingen) is in de perceptie van de gemeente Coevorden een 

maatschappelijke meerwaarde.

Overige bijdragen aan publieke waarde niet meegenomen in de referentie

De overwegingen in het BLOW-akkoord gaan over het terugdringen van broeikasgassen en de inzet 

op nationaal niveau om vijf procent van de energiebehoefte te dekken met hernieuwbare energie-

bronnen. Die overwegingen zijn de inspiratie geweest voor het ontwikkelen van, onder meer, het 

windturbinepark Coevorden. De realisatie en exploitatie van het windturbinepark Coevorden dragen 

uiteindelijk bij aan het realiseren van de ambitie, zoals dit op hoog abstractieniveau is beschreven 

in de overwegingen in het BLOW-akkoord. Maar die ambitie is niet terug te vinden in de referentie 

voor de publieke waarde.

De inzet van de provincie Drenthe, Defensie en de gemeente Coevorden voor specifiek het windtur-

binepark Coevorden is aanvankelijk gebaseerd op een visie die past bij de omgang met hernieuwbare 

energie als een common-pool resource: ontsluiten van windenergie en het mee laten profiteren van 

lokale bevolking en andere partijen. Dat is de referentie voor de publieke waarde die ik in de analyse 

aan de arrangementen heb meegenomen. 

Samengevat

De referentie van de publieke waarde van het windturbinepark Coevorden is samengevat in tabel 7.1. 

Figuur 7.1 bevat een grafische weergave van deze referentie in het publieke waarderaster.

Rendabele opbrengst:

Levering windenergie, marktconform

Aantrekkelijke mogelijkheden voor opwekken 
en/of verbruik van hernieuwbare energie:

• Realisatie 15 MW opwekkingscapaciteit in 

Drenthe;

• Inzet Min. van Defensie:

o bijdrage aan voorzien in 4% energiever-

bruik via “eigen opwekking, waaronder 

windturbines” van hernieuwbare ener-

gie (bron: BLOW); 

o kosteneffectief voor bedrijfsvoering.

Maatschappelijke meerwaarde:

Lokale partijen profiteren mee 

Participatie in opwekken en/of verbruik van 
hernieuwbare energie:

• Participatie lokale partijen  

(ondernemers, bevolking).

Tabel 7.1 Beoogde publieke waarde van windturbinepark Coevorden
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De referentie van de publieke waarde is in de figuur 7.1 gemarkeerd met een ster (*). Een uitgangspunt 

is het ontsluiten tegen marktconforme voorwaarden van 15 MW opwekkingscapaciteit voor windenergie 

(horizontale as). Tegelijkertijd is het streven zoveel mogelijk lokale partijen te betrekken bij productie 

en/of consumptie van de opgewekte hernieuwbare energie (verticale as).

Figuur 7.1 Referentie in raster voor publieke waarde van windturbinepark Coevorden

De invloed van arrangementen op de publieke waarde

Zoals in paragraaf 5.1 aangegeven zijn er zes typen actiesituaties gedefinieerd, drie voor bestuur 

van toegang tot hernieuwbare energie (visie/beleid, maatregel toegang, borgen draagvlak) en drie 

voor ontwikkelen van ontsluiten van hernieuwbare energie (missie, maatregel ontsluiting, instemmen 

gevolgdragers). In de tijdsperiode van eind 2001 tot 2011 zijn in de casus Coevorden alle actiesituaties 

van toepassing geweest. Dat is begrijpelijk omdat het hier een afgesloten project betreft dat alle 

stadia van ontwikkeling, realisatie en exploitatie heeft doorgemaakt. Partijen zijn in de actiesituaties 

aan de slag gegaan met het oog op de bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Een aantal keren heeft 

dit tot arrangementen tussen partijen geleid. Een overzicht van alle geïdentificeerde arrangementen 

is opgenomen in bijlage 3. Het grootste deel van de geïdentificeerde arrangementen draagt bij aan 

duurzame ontwikkeling zoals beoogd en vastgelegd in de referentie. Van de geïdentificeerde arran-

gementen zijn er zeven met een uitkomst die de publieke waarde versterken of beperken. 

Tabel 7.2 geeft een overzicht van de arrangementen met uitkomsten die duurzame ontwikkeling 

versterken of beperken. Het merendeel van deze arrangementen heeft uitkomsten die een rem 

vormden op duurzame ontwikkeling en de beoogde publieke waarde ervan. Alleen arrangement 5O 

‘Meer opwekkingsvermogen per turbine’ versterkte de publieke waarde in de component rendabele 

opbrengst. In figuur 7.2 is in het publieke waarderaster grafisch weergegeven hoe het vooruitzicht op 

de verwachte publieke waarde van het windturbinepark Coevorden zich in de tijd heeft ontwikkeld.

In eerste instantie was de aandacht vooral gericht op de condities waaronder partijen konden 

deelnemen aan het windturbinepark. Dat kwam tot uiting in arrangement 2B waarin partijen afspraken 

dat Defensie het voortouw zou nemen. Defensie nam toen ook de verantwoordelijkheid op zich om met 

lokale partijen (ondernemers, grondeigenaren) te onderhandelen over de vestiging van grondrechten 

voor installatie van windturbines.

Later lag de focus voornamelijk op ontwikkel-actiesituaties en de bijbehorende arrangementen. De 

inbreng van gevolgdragers, maar ook een exogene ontwikkeling als de voortschrijdende windturbine-

technologie waren bepalend voor het ontwerp en de inpassing van het windturbinepark. Dat komt in 

de figuur tot uiting in de beweging van de publieke waarde langs de horizontale as van de rendabele 

opbrengst. In 2011 ontstond nog een arrangement voor een bijdrage aan een zonne-energieproject 

van de gemeente Coevorden om het draagvlak voor het windturbinepark te borgen, gegeven het feit 

dat participatie van lokale partijen beperkt van de grond was gekomen. Het bleek uit de interviews 

dat uiteindelijk alle partijen tevreden waren met het resultaat, ook al voldeed dit niet geheel aan 

wat oorspronkelijk is beoogd, met name ten aanzien van de betrokkenheid van lokale partijen. 
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Tabel 7.2 Casus Coevorden: overzicht arrangementen met effect op publieke waarde

Effect arrangementen op publieke waarde van duurzame ontwikkeling

Rendabele opbrengst 

Levering windenergie, marktconform

Maatschappelijke meerwaarde 

Participatie lokale partijen

Ontwikkel-

arrangement

1O- Aantal locaties van 12 naar 7 

 minder opwekking.

Bestuur-

arrangement
2B- Defensie ontwikkelt, alleen 
 geen participatie lokale partijen. 

Ontwikkel-

arrangementen

3O- Voorschot Defensie: minder lo-
caties, minder opwekkingscapaciteit 
 minder opwekking.

4O- Aantal locaties naar 4 
 minder opwekking.

5O+ Meer vermogen/turbine 
 meer opwekking.

6O- Aantal locaties naar 3 
 minder opwekking.

Bestuur-

arrangement

7B- Zonne-energieproject 
 investering niet voor windtur-
binepark.

#X: arrangement met volgnummer #, type X (B = Bestuur-arrangement, O = Ontwikkel-arrangement);
+ : positief effect op, - : negatief effect op rendabele opbrengst of maatschappelijke meerwaarde

#B: Bestuur-arrangement; #O: Ontwikkel-arrangement
Figuur 7.2 Casus Coevorden: verloop publieke waarde tot realisatie
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participatie van lokale partijen meer maatschappelijke meerwaarde te creëren. Het illustreert het 

belangrijkste kenmerk van de casus Coevorden: ondanks alle intenties tot brede participatie heeft 

uiteindelijk slechts een beperkt aantal lokale partijen gelegenheid gekregen mee te profiteren van 

de ontwikkeling en exploitatie van het windturbinepark.

7.5 Maatschappelijke meerwaarde reeds vroeg gereduceerd

De onderzoeksvraag voor de casus Coevorden luidde als volgt:

Welke arrangementen hebben ertoe geleid dat, ondanks het voornemen windturbines met een totale 

opwekkingscapaciteit van 15 MW te installeren, het uiteindelijke gerealiseerde windturbinepark een 

lagere capaciteit heeft en dat de betrokkenheid van lokale bewoners en andere partijen beperkt 

van de grond is gekomen.

De visie die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van windturbinepark Coevorden was gebaseerd 

op het BLOW-akkoord en het Plan van Aanpak Windenergie in Coevorden (Schrik et al., 2000). Het 

BLOW-akkoord stuurde aan op een versnelling in het ontsluiten van windenergie. Het Plan van Aanpak 

voegde daaraan toe de inzet voor toegang voor lokale partijen. Zonder dat dit door de betrokken 

expliciet zo is benoemd, reflecteert de visie de omgang met windenergie als een common-pool resource.

Ten tijde van de ontwikkeling van het project hadden de betrokken partijen nauwelijks ervaring 

in de aanpak van projecten met de karakteristiek van een common-pool resource. De partijen gingen 

de eerste vier arrangementen aan in een kort tijdsbestek van 2000 tot 2003. In de periode erna lag de 

focus volledig op ontwikkeling en ontwikkel-arrangementen, gericht op het ontwerp en de inpassing 

van het windturbinepark. Het belang dat lokale partijen hebben bij participatie in het project werd 

slechts ten dele ingevuld vanwege de positie van Defensie als exclusieve ontwikkelaar, de beperkte 

ervaring bij bestuurders om de lokale bevolking bij de ontwikkeling te betrekken, en het ontbreken 

van communicatie tussen bestuurslagen over een onderwerp als de participatie van lokale partijen 

in het project.

Het ministerie van Defensie had als initiatiefnemer en later exclusief ontwikkelaar van het 

windturbinepark een bepalende rol in de uitwerking van het windturbinepark en de omvang ervan. 

De omvang van de geïnstalleerde capaciteit werd mede bepaald door bezwaren van omwonenden en 

andere partijen die stelden nadelige effecten te ondervinden van de te installeren windturbines. Met 

9 MW geïnstalleerde opwekkingscapaciteit is niet voldaan aan de beoogde rendabele opbrengst van 

15 MW. Daar tegenover staat dat voor de opwekkingscapaciteit van 9 MW slechts drie windturbines 

nodig waren. Het uiteindelijk aantal gebruikte locaties (drie) is veel minder dan het aantal van twaalf, 

waarvan aanvankelijk en in de haalbaarheidsstudie werd uitgegaan. Dat ondanks het kleine aantal 

locaties en de instemmingsarrangementen met gevolgdragers die bezwaar hadden gemaakt tegen 

een aantal locaties, een relatief toch behoorlijke rendabele opbrengst bereikt, is het resultaat van 

de gestadig voortgaande ontwikkeling van windturbinetechnologie. 

De beoogde participatie van lokale partijen is, in weerwil tot de ambitie aan het begin, slechts 

beperkt tot stand gekomen. Lokale ondernemers en grondeigenaren waren uitdrukkelijk uitgenodigd 

om mee te doen en met Defensie te onderhandelen over het vestigen van grondrechten op hun perceel 

voor plaatsing van windturbines. Uiteindelijk heeft zich maar één private ondernemer/grondeigenaar 

aangesloten bij het windturbinepark. Participatie van bewoners is niet van de grond gekomen, 

ondanks de voornemens in het Plan van Aanpak en het feit dat de gemeenteraad op verschillende 

gelegenheden daartoe heeft aangedrongen. Het ontbreken van participatie van de bewoners en 

andere lokale partijen is gecompenseerd met de bijdrage van Defensie aan het zonne-energieproject 

van de gemeente Coevorden. De ontwikkel-arrangementen bleven binnen de kaders die eind 2002 

waren aangereikt door het bestuur-arrangement 2B ‘Defensie ontwikkelt, alleen’. Er waren daarna 

geen ontwikkel-arrangementen, en ook geen bestuur-arrangementen met prikkels om met actieve 
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8.1 Introductie – overheden werken samen voor hernieuwbare  
 energie

Een iconisch gebouw. Het stadhuis van de gemeente Den Haag kwam er niet zonder slag of stoot. 

Kostenoverschrijdingen, maar ook de stijlbreuk die het gebouw was met de bestaande bebouwing in 

de wijk hebben tot veel discussies geleid. De creatie van Richard Meijer staat er sinds 1995 en bevat 

naast de gemeentelijke diensten die een stadhuis eigen zijn, ook de bibliotheek en het gemeentelijk 

archief. Eyecatcher is het Atrium, dat je in noord-zuid richting kunt doorlopen. 

De stijlbreuk door de bouw van het stadhuis vond vervolg in een grote herstructurering van het 

gebied gedurende decennia, waarin hoogbouw de boventoon zou gaan voeren. Nu, bij het afronden 

van deze studie, ligt ten zuidoosten van het Binnenhof en rond station Den Haag Centraal een sterk 

verdicht stedelijk gebied waar de Rijksoverheid het merendeel van haar departementen en instituties 

heeft ondergebracht. Het Rijk is de grootste gebruiker van vastgoed in het gebied, gevolgd door de 

gemeente Den Haag. 

De grote hoeveelheid vastgoed in het gebied is in handen of in gebruik van een relatief beperkt 

aantal partijen met als uitschieters de gemeente en het Rijk. Dat zou betekenen dat, als iets met of 

in het gebied zou moeten gebeuren, hiervoor met datzelfde relatief beperkt aantal partijen afspraken 

moeten worden gemaakt. Dat kan goed zijn voor een slagvaardige aanpak. Andere partijen in het 

gebied zouden hiervan kunnen profiteren door mee te liften op de slagvaardige aanpak en zo relatief 

snel aan te sluiten bij initiatieven van de twee grote overheidspartijen.

Ambitie: integraal en pragmatisch

In 2011 publiceerde de gemeente Den Haag haar Energievisie Den Haag 2040 (2011). Deze is opgesteld 

naar aanleiding van de doelstelling van de coalitie in het coalitieakkoord 2010-2014, dat Den Haag 

in 2040 klimaatneutraal zal zijn. In deze visie staat het doel van een betrouwbare, betaalbare en 

duurzame energievoorziening voor Den Haag. De Energievisie bepleit een integrale aanpak van de 

ontwikkeling van zo’n energievoorziening. Daarvoor moeten uiteenlopende technieken en maatregelen 

samenkomen in één systeem voor de energievoorziening: energiebesparing, nieuwe systemen voor 

opwekken van energie en een energie-infrastructuur die is voorbereid om die nieuwe technieken te 

accommoderen. 

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies herinnert 

zich, dat zij EnergieRijk zag als een mooi icoon of symbool van duurzame ontwikkeling van het 

centrum van Den Haag: “Jazeker, dat we daar (bij de ondertekening van de Intentieverklaring 

in september 2012, FvB) boven in het Stadhuis hebben gewandeld, en de hink-stap sprongen 

tussen de verschillende zonnepanelen … En toen we ook de ambities hebben besproken dat 

dit toch op veel meer plekken zou moeten kunnen, en we dit ook op veel meer plekken 

zouden moeten willen.”

8 Casus EnergieRijk - energie voor 
de binnenstad
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In die tijd ontwikkelde ook de Rijksoverheid beleid voor energie en duurzaamheid. Die is meer 

pragmatisch van aard. Rond 2011 was het Regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid (2010) 

van het eerste Kabinet-Rutte nog van toepassing. Wat betreft de energietransitie sluit dit akkoord 

vooral aan op ontwikkelingen elders, zoals het Europees energiebeleid40. In het regeerakkoord van 

het tweede Kabinet-Rutte Bruggen slaan (2012) is ‘duurzaam groeien en vernieuwen’ een belangrijk 

thema. Het akkoord benoemt een “realistische, ambitieuze groene groeistrategie, waarin ruimte en 

zekerheid verankerd worden”. 

Eenmaal in functie gaf het Kabinet opdracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER) om samen 

met stakeholders in het land afspraken te maken over “de verduurzaming van onze samenleving en 

economie” en deze vast te leggen in een akkoord. Dit zogeheten Energieakkoord voor duurzame 

groei (2013) dat ook in hoofdstuk 1 ter sprake is gekomen, bevat een duidelijke verwijzing naar 

de mogelijkheden van een aanpak zoals Den Haag die in haar Energievisie heeft aangegeven: “De 

Nederlandse gemeenten zullen bij de aanpak van energiebesparing een gebiedsgerichte benadering 

hanteren. Daarbij faciliteren de gemeenten een integrale aanpak, zoals voorzieningen op het gebied 

van lokale warmtenetten, warmte/koude-opslag en decentrale productie van energie, …” 

De integrale insteek van de gemeente en de pragmatische aanpak van het Rijk lieten zich combi-

neren in het initiatief ‘EnergieRijk Den Haag’, in het vervolg ‘EnergieRijk’ genoemd. Hierin werken de 

gemeente Den Haag (in het vervolg van dit hoofdstuk ook ‘de gemeente’ genoemd) en het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (in het vervolg van dit hoofdstuk ook ‘het Rijk’ of ‘de 

Rijksoverheid’ genoemd) samen om het vastgoed van beide overheden in de binnenstad van Den Haag 

te voorzien van hernieuwbare energie. De inzet van de gemeente en het Rijk was nadrukkelijk dat ook 

derden met vastgoed in het gebied op EnergieRijk kunnen aansluiten. In de eerste ideeën hierover 

benadrukten de betrokken ambtenaren de kansen die het grote volume van energiebehoefte in het 

compacte en verdichte stedelijke gebied met zich meebrengt. Maar het was ze ook duidelijk dat de 

variatie in het vastgoed en de beperkte fysieke ruimte ter plaatse een grote uitdaging vormen voor 

de ontwikkeling van een integrale voorziening met hernieuwbare energie.

 Het gebied rond station Den Haag Centraal bevat medio 2018 zestien gebouwen in gebruik bij 

de gemeente en het Rijk41. Op verschillende momenten in de voorbereiding van EnergieRijk hebben 

de gemeente en het Rijk een inschatting gemaakt of laten maken van het energieverbruik. Daaruit 

bleek dat de gezamenlijke behoefte aan warmte en koude ruim 55,5 miljoen kWh en aan elektriciteit 

ruim 75 miljoen KWh. De warmtebehoefte is equivalent aan die van 5.580 woningen van 100 m2 en de 

elektriciteitsbehoefte aan die van zo’n 22.500 huishoudens (Factsheet EnergieRijk Den Haag, 2013; 

Rijsdijk, 2017). Het verschil in de aantallen huishoudens/woningen laat zien, dat het vastgoed in het 

gebied van EnergieRijk in verhouding veel meer behoefte heeft aan elektriciteit vergeleken met de 

behoefte aan warmte en koude dan een gemiddeld huishouden. Het energievraagstuk in het gebied 

lijkt, kortom, meer een elektriciteitsvraagstuk te zijn dan een warmte/koude vraagstuk.

Een ander belangrijk gegeven is dat de verhouding tussen de volumes van de energievraag van 

de panden van het Rijk en van de gemeente Den Haag ongeveer acht op één is. Het gebied heeft 

weliswaar een beperkt aantal partijen dat een rol speelt in EnergieRijk, maar daarvan is het Rijk 

vanuit het oogpunt van energieverbruik verreweg de grootste. 

40 Energy Performance of Building Directive (EPBD) en Energy Efficiency Directive (EED)
41 In 2011, bij de start van EnergieRijk, ging het projectteam nog uit van achttien gebouwen, zie figuur 8.1. Daaronder vielen 

toen nog het nieuwe cultureel centrum ‘Spuiforum’ en één van de gebouwen van het zogeheten ‘oude JuBi’-kavel, waar 
medio 2018 onder meer een dependance van de Rijksuniversiteit Leiden is gevestigd.

Een gebiedsgerichte aanpak voor een stedelijke omgeving

Er zijn in een gebiedsgerichte aanpak twee invalshoeken te onderscheiden, afhankelijk van de schaal van 

het grondoppervlak dat het vastgoed omringt (bron: interview Gerard Wortman, Rijksvastgoedbedrijf).

De eerste invalshoek betreft vastgoed met een groot eigen terrein of met toegang tot aanpalende 

open ruimtes. Voorbeelden hiervan zijn complexen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van 

het ministerie van Justitie en Veiligheid, zoals de Penitentiaire Inrichting te Zaanstad. Door de grote 

ruimte op het eigen terrein of aanpalende terreinen zijn er genoeg mogelijkheden om met, bijvoor-

beeld, zonnepanelen en windturbines ter plaatse in de energievraag van het complex te voorzien 

met hernieuwbare energie. Om die reden kunnen dit soort complexen en het vastgoed daarop meer 

zelfvoorzienend zijn ten aanzien van duurzaamheid dan vastgoed in een dichtbebouwde omgeving. 

De gebiedsgerichte aanpak kan dan in één hand liggen, die van de eigenaar of beheerder van het 

vastgoed en het omliggende terrein.

De tweede invalshoek betreft vastgoed op een klein grondoppervlak, zoals kantoren en gerechtsge-

bouwen, winkels en appartementen in een stedelijke omgeving. Vanwege de grote bouwvolumes is er 

sprake van een forse energievraag. Omdat die grote bouwvolumes op relatief beperkt grondoppervlak 

liggen, is het moeilijk om in de energievraag te voorzien met duurzame systemen ter plaatse. Met 

een gebiedsgerichte aanpak kunnen oplossingen worden geïntroduceerd die gebruik maken van 

schaalvoordelen en geoptimaliseerde afstemming en beheer van systemen in het gebied en zo toch 

zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de energievraag.

EnergieRijk heeft de kenmerken uit de tweede invalshoek. Het gaat hier om een voorziening die 

is bestemd voor een collectief van gebouwen. Daarom is in EnergieRijk gekozen voor een gebiedsge-

richte aanpak, een aanpak voor een samenhangende groep gebouwen en objecten, in afwijking op 

een aanpak gericht op individueel vastgoed.

Figuur 8.1 Gebied EnergieRijk in centrum Den Haag (© OpenStreetMap-auteurs)

Gebouwen EnergieRijk
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Inzet: integrale energievoorziening voor binnenstad Den Haag

In 2011 legden de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente (DSO) en het Directoraat-Generaal 

Organisatie bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(DGOBR), met in het kielzog de Rijksgebouwendienst (RGD), de eerste contacten voor EnergieRijk. 

EnergieRijk zou een integrale voorziening voor hernieuwbare energie moeten worden voor het gebied 

in de binnenstad bij station Den Haag Centraal, niet alleen voor de gemeente en het Rijk maar ook 

voor andere partijen met vastgoed in het gebied. 

Ondanks de Intentieverklaring, Samenwerkingsovereenkomst en gestage voorbereiding van het 

project samen met deskundige private partijen, kwam EnergieRijk vijf jaar later, in 2016, in een 

impasse. EnergieRijk bestaat nog steeds, en op het moment van de afronding van dit proefschrift 

(medio 2019) hebben het Rijk en de gemeente inmiddels het project gereactiveerd en samen 

met andere overheidspartijen de ‘Green City Deal EnergieRijk’ gesloten. Toch blijven er vragen. 

Waarom is een ambitieus initiatief na vijf jaar nog niet tot uitvoering gebracht? Wat is er in de 

tussentijd gebeurd waardoor verwachtingen zijn bijgesteld en teleurstelling op de loer ligt? Hoe 

hebben ambtenaren van de gemeente en het Rijk samen gewerkt? Onder andere deze vragen zijn 

meengenomen in de onderzoeksvraag.

Onderzoeksvraag: 

EnergieRijk startte met een samenwerking van de gemeente Den Haag en het Rijk. Welke arrangemen-

ten hebben de samenwerking versterkt, eraan bijgedragen dat de visie over participatie van andere 

partijen met vastgoed in het gebied geleidelijk uit beeld raakte, dat in de loop van de tijd verschil 

van inzicht is ontstaan tussen de gemeente en het Rijk en dat de aangekondigde aanbesteding eind 

2017 voorlopig werd opgeschort?

Met deze onderzoeksvraag in de hand zijn in totaal veertien arrangementen geïdentificeerd (zie voor 

het overzicht daarvan figuur B4.1 in bijlage 4 Achtergrondinformatie casus EnergieRijk). De paragrafen 

8.2 en 8.3 gaan over de chronologische behandeling van de gebeurtenissen in deze casus. Van de 

veertien arrangementen bleken vijf stuks met hun uitkomst effect te hebben gehad op de haalbare 

publieke waarde.

8.2 Samenwerken voor de ambitie, handreiking naar de markt

Duurzaamheid was ook rond 2010 een belangrijk onderwerp in het publieke debat. Dat debat was 

vooral ideologisch gedreven, vanuit het idee dat het economisch systeem gedrag van verspilling en 

bovenmatige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen dat systeem en de leefbaarheid van de aarde 

op termijn onhoudbaar maken. In die tijd was ook de economische crisis, begonnen in 2008 met de 

val van Lehman Brothers, tot volle wasdom gekomen. 

De Rijksoverheid kreeg te maken met twee signalen. De eerste was dat zij de tering naar de nering 

moest zetten, ook in de bedrijfsvoering van haar eigen activiteiten en de middelen daarvoor. Het 

tweede signaal was, dat de samenleving van de Rijksoverheid verlangde dat ook zij in haar activiteiten 

meer rekening zou gaan houden met duurzaamheid. 

Het eerste idee

De Rijksgebouwendienst (RGD) en het DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) speelden daarop in 

met een expertbijeenkomst op 26 mei 2011 over de verduurzaming van de energievoorziening van de 

Rijksoverheid (Verslag expertbijeenkomst ‘Naar een duurzame energievoorziening in de bedrijfsvoering 

van het Rijk’, 2011). In die bijeenkomst kwamen deskundigen bijeen om presentaties te verzorgen 

en discussies met elkaar aan te gaan over het thema ‘Naar een structureel prijsstabiele en duurzame 

energievoorziening, die aansluit op de doelen van het Kabinet in de bedrijfsvoering van het Rijk’.

Bert Kwast, plaatsvervangend directeur van de Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid van het 

ministerie van Defensie, legde in zijn keynote speech de vinger op de gevoelige plek: 

“Er ontbreken prikkels in de organisatie om energiezuinig gedrag te stimuleren. Thuis betalen 

u en ik zelf de rekening van wat we aan energie verbruiken en herinneren we onze kinderen er 

regelmatig aan het licht op hun kamer uit te doen. Maar op het werk wordt de energierekening 

in Den Haag betaald en heeft de gebruiker nauwelijks inzicht in zijn eigen verbruik.” 

Met andere woorden: men zag het belang van duurzaamheid wel, maar voelde zich nauwelijks 

aangespoord om hier daadwerkelijk wat mee te doen. Dat is de context waarin in die dagen de 

Rijksoverheid, en niet alleen zij, met duurzaamheid omging: een mooi streven, maar het raakte maar 

zijdelings het eigen bedrijfseconomisch belang.

Hoewel het onderwerp gebonden is aan het Rijk, was een breed gezelschap deskundigen uitge-

nodigd. Allereerst waren vertegenwoordigers van veel departementen en uitvoeringsorganisaties van 

het Rijk aanwezig. Daarnaast gaven ook lokale overheden en deskundigen uit de advieswereld en het 

onderwijs acte de présence. Zo nam ook Henk Heijkers van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling DSO 

van de gemeente Den Haag aan de bijeenkomst deel.

Geïnspireerd door de creatieve sfeer en goede ideeën legden Henk Heijkers van de Dienst Stedelijke 

Ontwikkeling DSO van gemeente Den Haag, Gerard Wortman van de Rijksgebouwendienst en Frans van 

Beek van DGOBR het eerste contact over het idee van een integrale duurzame energievoorziening voor 

al het vastgoed van de gemeente Den Haag en de Rijksoverheid in de binnenstad van Den Haag. Henk 

Heijkers zag een kans om uit te proberen hoe het Rijk en de gemeente Den Haag in samenwerking 

een inspanning zouden kunnen ontwikkelen gericht op duurzaamheid: “Toen dachten we: nu we 

elkaar tegenkomen, laten we samen doen en er samen naar kijken. Dan kunnen we van elkaar leren 

en meer kracht neerzetten. Eigenlijk viel dat kwartje heel snel en troffen wij elkaar als mensen die 

vonden dat, als we wat willen, we ook iets moeten gaan doen.” Zo ontstond het idee van EnergieRijk.

Intentie om samen te werken

De gemeente Den Haag en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beschikken 

over beleidsafdelingen die gaan over het vastgoed van de overheden en de bedrijfsvoering ervan, 

waaronder de (duurzame) energievoorziening. Aan de zijde van de gemeente Den Haag gaat het om 

de Directie Portefeuille Realisatie, Ontwikkeling en Economie (ROE) onder leiding van Henk Harms. 

Deze directie is onderdeel van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) onder leiding van algemeen 

directeur Leonard Kok. Bij het Rijk is dat de Directie Faciliteiten-, Huisvesting- en Inkoopbeleid Rijk 

(FHIR) onder leiding van Siep Eilander. Deze directie valt onder het Directoraat-Generaal Organisatie 

Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) van het ministerie van BZK. Dat DG stond tot januari 2014 onder leiding 

van Jaap Uijlenbroek, daarna onder leiding van Simone Roos. 
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Ambtenaren van de DSO en de directie FHIR gingen als eerste aan de slag met het idee EnergieRijk. 

Al snel na het initiatief voor EnergieRijk sloten deskundigen van uitvoeringsorganisaties van de twee 

overheden aan. De uitvoeringsorganisaties brengen het beleid van respectievelijk de DSO en DGOBR 

in praktijk. Het Intern Diensten Centrum (IDC) is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Den 

Haag. Bij het Rijk gaat het in 2011 om de Rijksgebouwendienst (RGD). Deze werd in een reorganisatie 

aan het begin van 2014 omgevormd en uitgebreid tot het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De RGD, en 

later het RVB, is de beheerder van het vastgoed van het Rijk in de binnenstad van Den Haag en dus 

verantwoordelijk voor de praktijk van de energie-inkoop en het verbruik en het verduurzamen ervan. 

Een Projectteam van medewerkers van DSO (Den Haag), DGOBR en RGD (het Rijk) ging aan de slag 

om het idee verder uit te werken. De inbreng van uitvoeringsorganisatie IDC vond plaats via DSO. Het 

Projectteam legde verantwoording af en bereidde beslissingen voor aan een Stuurgroep met directeuren 

van DSO, DGOBR en RGD/RVB. De Stuurgroep besloot, maar zorgde ook voor de validatie namens het 

bestuur van het Rijk en de gemeente Den Haag. Indertijd bestond het bestuur uit de minister van 

Wonen en Rijksdienst Stef Blok en de wethouder Duurzaamheid en Milieu Rabin Baldewsingh. Joris 

Wijsmuller volgde hem als wethouder op medio 2014.

In het najaar van 2011 stelde de Stuurgroep op aangeven van het projectteam in een visie-definitie 

de basis vast voor de samenwerking in EnergieRijk: “een schone en betrouwbare energievoorziening 

die prijsstabiel, kosteneffectief en van voldoende capaciteit is voor het centrumgebied van Den Haag. 

Deze energievoorziening past in het beleid voor energie en duurzaamheid, is flexibel en uitbreidbaar in 

techniek en besturing, en is als voorbeeld te kopiëren naar andere gebieden” (Factsheet EnergieRijk 

Den Haag, 2013).

De definitie van de visie was de aftrap voor een jarenlange samenwerking tussen de gemeente en 

het Rijk met hoogtepunten, zoals een Intentieverklaring en een Samenwerkingsovereenkomst, maar 

ook met tegenslagen door onverwachte ontwikkelingen en vrees voor aantasting van de eigen belan-

gen. Kenmerkend voor de visie is de combinatie van focus op rentabiliteit en inzet op hernieuwbare 

energie. Bewust werd in de visie achterwege gelaten wie in het centrumgebied van Den Haag kan 

deelnemen aan EnergieRijk. Zo houdt de visie open dat naast het vastgoed van de gemeente en het 

Rijk ook vastgoed van andere partijen op EnergieRijk kan aansluiten. Daarom is EnergieRijk volgens 

de visie flexibel van opzet en eenvoudig uit te breiden om de aansluiting van vastgoed van derden 

mogelijk te maken. 

Al snel onderkenden zowel Projectteam als Stuurgroep dat voor de ontwikkeling van EnergieRijk 

specialistische kennis van nieuwe, innovatieve en decentrale energiesystemen en de exploitatie ervan 

nodig is. Marktpartijen met kennis en ervaring zouden op een of andere manier in die kennis kunnen 

voorzien. Om die reden hebben dit soort marktpartijen in de visie een belangrijke rol toebedeeld 

gekregen: die van medeontwikkelaar van EnergieRijk. De Stuurgroep besloot toen een marktverkenning 

te organiseren waarin zij aan marktpartijen vragen konden stellen zoals: Hoe zien marktpartijen 

hun mogelijkheden in het project, en zien ze kansen voor zichzelf om zaken te kunnen doen? Welke 

randvoorwaarden stellen zij aan het project en aan de positie van het Rijk en de gemeente Den Haag? 

Kortom: zien marktpartijen voor zichzelf belang om deel te nemen aan het project EnergieRijk? 

De marktverkenning vond plaats in het voorjaar en de zomer van 2012 (Samenvatting marktver-

kenning EnergieRijk Den Haag, 2012). Daarin gaven de geconsulteerde marktpartijen aan duidelijkheid 

te willen krijgen over de vraag of de samenwerking tussen de twee overheden robuust en langdurig 

zal zijn. De reden daarvoor is dat zij aangaven dat wellicht grote investeringen nodig zullen zijn in 

systemen voor EnergieRijk. Die investeringen zullen in een periode van een aantal jaren moeten 

worden terugverdiend. De marktpartijen zagen een voortijdig opheffen van de samenwerking of 

een eventuele en fundamentele wijziging daarin als een zakelijk risico. De betekenis van deze inzet 

van de bevraagde marktpartijen is, dat niet alleen een bestendig samenwerkingsverband tussen de 

gemeente en het Rijk, maar ook langjarige contracten voor de inkoop van energie van EnergieRijk 

nodig zijn om het zakelijk risico voor de markt acceptabel te maken. 

Dat wijkt af van de bestaande praktijk in de bedrijfsvoering waarin eigenaren/gebruikers van 

gebouwen contracten voor de levering van energie en energiediensten afsluiten voor de duur van 

enkele jaren. Op die manier kan de bedrijfsvoering flexibel anticiperen op ontwikkelingen in de 

energiemarkt. Die flexibiliteit is bij EnergieRijk minder omdat het onvermijdelijk lijkt te zijn om 

contracten van langere duur af te sluiten met als gevolg langjarige verplichtingen en status-quo in 

technische ontwikkelingen in het gebied van EnergieRijk.

Dat was een belangrijk gegeven dat de Stuurgroep en het projectteam meenamen in de voorbe-

reiding van een schriftelijke verklaring met de intentie om samen te werken aan EnergieRijk. Siep 

Eilander, directeur FHIR van BZK-DGOBR, onderkent het belang van goede en creatieve oplossingen 

voor zakelijke issues in een samenwerkingsverband: “Dit soort samenwerkingsprojecten heeft altijd 

het probleem op te lossen van verdeling van de investeringen en de financiering ervan, van andere 

lasten en van de opbrengsten. Als je daarin blijft hangen, wordt het niets!” Maar hij benadrukt dat 

in die tijd de mensen van gemeente en Rijk betrokken bij EnergieRijk bereid waren over hun eigen 

schaduw heen te stappen. 

Daarom en door het signaal van marktpartijen in de marktverkenning over de vereiste robuustheid 

van de samenwerking tussen de overheden, bereidden de gemeente en het Rijk de Intentieverklaring 

EnergieRijk Den Haag (2012) voor. Deze was bedoeld als signaal zowel naar de eigen ambtelijke organi-

saties als naar andere (markt)partijen dat de twee overheden het initiatief serieus willen voortzetten. 

Met de Intentieverklaring wilden de gemeente en het Rijk uitstralen dat ze overeenstemming zien 

in hun beleidsuitgangspunten voor duurzame ontwikkeling en daarom gezamenlijke ambities hebben 

om samen het beleid in praktijk te brengen in het project EnergieRijk. Ze wilden ook laten zien dat 

ze met hun ambities met de benen op de grond bleven staan. Zo benadrukten ze dat een positieve 

businesscase bepalend zal zijn voor het ontwerp en de keuzes die daarin worden gemaakt. Henk 

Heijkers (Dienst Stedelijke Ontwikkeling DSO van gemeente Den Haag) ziet nog een ander voordeel 

van de Intentieverklaring voor het project. De verklaring was de basis voor een bestuurlijk gedragen 

opdracht voor een slagvaardig vervolg van het project: “Als het van de bestuurders moet, dan zal 

het gebeuren.”

De Intentieverklaring spreekt over een opdracht aan de markt voor productie, levering, beheer en 

distributie van energie aan de gebruikers, inclusief de daarvoor benodigde systemen en infrastructuur. 

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten. EnergieRijk zal schone (hernieuwbare) energie leveren, 

betrouwbaar, kosteneffectief en prijsstabiel. Daarnaast zou EnergieRijk bestaan uit zoveel mogelijk 

lokaal (in of vlakbij het gebied) gerealiseerde systemen voor opwekking, distributie en beheer van 

hernieuwbare energie. De inrichting van EnergieRijk zou flexibele aanpassing mogelijk maken, bijvoor-

beeld door systemen uit te breiden naargelang er meer of minder behoefte bestaat aan technische 

capaciteit en aansluiting van vastgoed. In lijn met de visie geeft de Intentieverklaring ruim baan aan 

ondernemerschap. Zo is het de bedoeling dat de markt volledig verantwoordelijk wordt voor ontwerp, 

realisatie, financiering en exploitatie van EnergieRijk. Het uitgangspunt dat ook andere partijen met 

vastgoed in beheer of eigendom in het gebied zouden kunnen aansluiten op EnergieRijk, houdt de 
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mogelijkheid voor schaalvergroting open en versterkt daarmee de kansen voor ondernemerschap.

Maar de Intentieverklaring EnergieRijk Den Haag (2012) laat ook zien dat de gemeente en het 

Rijk de zorg van marktpartijen ter harte namen over het zakelijk risico van grote investeringen in 

het gebied: “De gemeente Den Haag en de Staat realiseren zich dat er meer nodig is dan alleen 

deze schaalgrootte om een positieve businesscase te verkrijgen. Langdurige verbintenissen met de 

markt en het zoveel mogelijk gebruik maken van de al aanwezige infrastructuur voor distributie en 

beheer van duurzame energie zijn ook uitgangspunten bij de businesscase.” Nynke Sijtsma van de 

Rijksgebouwendienst stelt dat vanwege de belangrijke positie en rol van marktpartijen het achteraf 

gezien voor het project EnergieRijk beter ware geweest als marktpartijen op enigerlei wijze waren 

betrokken bij het opstellen en wellicht ook ondertekenen van de Intentieverklaring.

Toegangsarrangement 1B ‘gezamenlijke intenties’

In de Intentieverklaring EnergieRijk Den Haag (2012) is aangegeven dat een belangrijke rol is 

weggelegd voor marktpartijen in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van EnergieRijk. 

Marktpartijen vroegen de gemeente en het Rijk, onder meer in de marktverkenning, om zeker-

heden voor het borgen van de haalbaarheid van het project, waaronder langdurige verbintenissen 

voor de afname van energiediensten. Het gevolg hiervan zou zijn het regelen van langjarige 

contracten voor de inkoop van energie in tegenstelling tot de bestaande praktijk met standaard 

energiecontracten die maar voor enkele jaren worden afgesloten. 

Deze inperking van flexibiliteit voor het verlagen van risico’s voor marktpartijen geeft 

weliswaar meer stabiliteit aan de energieprijs, maar deze zal ook hoger zijn om fluctuaties op 

langere termijn op de energiemarkt in de (hogere) energieprijs af te dekken. Dat zou leiden tot 

een ongunstigere prestatie/prijs-verhouding en zo tot het vooruitzicht op een lagere rendabele 

opbrengst.

 

Partijen, posities en rollen:

Rijk - DGOBR:   interactieve positie initiator, selector

Rijk – Rijksgebouwendienst: prikkelpositie  supporter, criticus

Gemeente Den Haag - DSO: interactieve positie initiator, selector

Gemeente Den Haag – IDC:  prikkelpositie  supporter, criticus

 

Het toegangsarrangement ‘gezamenlijke intenties’ had als uitkomst een reële kans dat lang-

durige contracten met de marktpartij die EnergieRijk zou gaan ontwikkelen en exploiteren, 

een opdrijvend effect kunnen hebben op de energieprijs. Dat ging ten koste van de verwachte 

rendabele opbrengst.

Minister Spies van het ministerie van BZK en wethouder Baldewsingh van Duurzaamheid en Milieu 

van de gemeente Den Haag ondertekenden de Intentieverklaring op 13 september 2012. De Intentie-

verklaring heeft geleid tot wat het ministerie en de gemeente ermee beoogden: een gezamenlijke, 

extern uitgedragen visie. De verklaring zorgde ook voor meer draagvlak. Zo geeft Wortman van de 

Rijksgebouwendienst aan dat in die tijd nog veel scepsis en reserve heerste bij leidinggevenden van 

die organisatie. Dit veranderde zodra de Intentieverklaring was ondertekend. Er ontstond toen meer 

draagvlak voor de aanpak, door Sijtsma van de Rijksgebouwendienst omschreven als een combinatie 

van veel enthousiasme (“passie”) en van zorg over de financiële haalbaarheid. Het project ging toen, 

vanaf het moment van de ondertekening van de Intentieverklaring, pas echt lopen.

Liesbeth Spies herinnert zich dat zij EnergieRijk zag als een mooi icoon of symbool van duurzame 

ontwikkeling van het centrum van Den Haag, met alle gebouwen van Rijk en gemeente Den Haag en 

mét de mogelijkheid om ander vastgoed en andere gebruikers erbij te betrekken. Haar betrokkenheid 

als minister van BZK bij het project en bij de voorbereiding van de Intentieverklaring was verder “vrij 

dun”. Dat is begrijpelijk gezien de grote hoeveelheid dossiers die een minister dient te onderhouden. 

Maar zij benadrukt ook dat zij samen met – indertijd – wethouder Baldewsingh heeft aangegeven 

het project EnergieRijk te willen. Omdat ten tijde van de voorbereiding en ondertekening van de 

Intentieverklaring beide overheden het gemeenschappelijk belang onderkenden, stonden de neuzen 

bij gemeente en Rijk dezelfde kant op. “Dan mag je als bestuurder nog een keer langskomen om het 

af te zegenen”. 

Een uitnodiging aan de markt om mee te doen

De Stuurgroep en de besturen van de gemeente en het ministerie van BZK zagen in de Intentieverklaring 

een goede basis om te werken aan de technische, financiële en organisatorische ontwikkeling van 

EnergieRijk. Dat deden ze op conceptueel niveau: een ontwerp op hoofdlijnen waarbij nog veel ruimte 

bestaat voor aanpassing en creativiteit voor de introductie van mogelijke oplossingen. Dan komen 

vragen aan de orde zoals: Welk vastgoed nemen we mee in het project? Wat zal EnergieRijk moeten 

gaan doen? Welke technische oplossingen zijn mogelijk? Hoe ziet het financiële plan eruit? Hoe wordt 

het project organisatorisch aangepakt? En hoe kijken marktpartijen aan tegen een dergelijk project, 

hoe aantrekkelijk is het en voor welke valkuilen zijn marktpartijen bevreesd? Sijtsma constateert 

dat de Intentieverklaring zo de overgang markeerde van een zoekende en pionierende attitude van 

het project naar een meer zakelijke attitude en meer structuur in het project.

Reeds bij de voorbereiding van de Intentieverklaring onderkenden het Projectteam en de Stuurgroep 

dat marktpartijen met kennis en ervaring nodig zouden zijn bij de ontwikkeling en exploitatie van 

EnergieRijk. De ontwikkeling van het conceptueel ontwerp moest daarom plaatsvinden met een blik 

naar buiten, bijvoorbeeld naar hoe marktpartijen EnergieRijk beoordeelden en voor zichzelf kansen 

zagen in dit project. Het projectteam stelde bij de eerste uitwerking van het conceptuele ontwerp 

vast, dat in eerste instantie niet duidelijk is of en hoe marktpartijen zouden kunnen inspelen op de 

vraag van de gezamenlijke overheden in het project EnergieRijk. Anders gezegd: of verwacht mag 

worden dat vraag en aanbod op elkaar zullen aansluiten. 

De vraag over het betrekken van marktpartijen was de aanleiding om een marktconsultatie te 

houden (Eindconclusies marktconsultatie EnergieRijk Den Haag, 2013): “In dit geval (EnergieRijk) is de 

zekerheid van een match tussen de vraag van gemeente en Rijk om een duurzame energievoorziening 

voor het cluster van overheidsgebouwen in het Haagse centrum en het aanbod van technologiebedrijven 

en energieleveranciers en adviseurs niet evident.” De gemeente Den Haag en de Rijksoverheid nodigden 

daarvoor een breed scala aan marktpartijen uit: specialist in energieconcepten, energieleverancier, 

energiedienstverlener, specialistisch adviesbureau, hoofdaannemer met ervaring met publiek-private 

samenwerking en een installateur. Henk Heijkers van de gemeente Den Haag benadrukt dat het in 

de marktconsultatie ging om het stimuleren van de creativiteit van de markt door een open vraag te 

stellen: “We hebben warmte en elektriciteit nodig. Kan dat volledig duurzaam worden aangeboden? 

Met deze open vraag wilden we maximale oplossingskracht aan de marktzijde aanboren. Dat was ook 
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het innovatieve van het verhaal.” … “Je maakt de markt medeverantwoordelijk voor het resultaat 

van het beleid.” … “Het was op dat moment crisis in overheidsland. Er moest fors worden bezuinigd. 

En als we twee beleidsdoelen, inkoop en verduurzaming, in één opdracht bij de markt zouden kunnen 

contracteren, dan hebben we wel twee vliegen in één klap.”

De marktconsultatie vond plaats in de vorm van een plenair overleg met presentaties en discussies. 

Alle uitgenodigde marktpartijen waren daarbij aanwezig en gaven daar hun inbreng. Zij ervoeren de 

aanpak als transparant en open. Wel moeten we onderkennen dat de vorm van een plenair overleg 

ook het nadeel heeft dat de marktpartijen niet het achterste van hun tong laten zien in het bijzijn 

van mogelijke concurrenten.

Marktconsultatie

In een marktconsultatie krijgen marktpartijen gelegenheid hun opvattingen en verwachtingen te 

delen met het projectteam van EnergieRijk. Met de verkregen informatie stelt het projectteam 

de uitgangspunten en randvoorwaarden voor een aanbesteding vast. Het level playing field, 

waarin de markt deel kan nemen aan een duidelijk en fair aanbestedingsproces, mag niet 

worden geschaad door een onzorgvuldig uitgevoerde marktconsultatie waardoor geconsulteerde 

marktpartijen ongewenste voordelen kunnen ondervinden ten koste van andere mededingers. 

Een marktconsultatie vereist daarom een nauwkeurige aanpak die met regels en gedragslijnen 

is ingekaderd.

(bron: PIANOo expertisecentrum aanbesteden, 2016)

In de marktconsultatie bleek dat het merendeel van de marktpartijen open stond voor een originele 

en creatieve aanpak van het project EnergieRijk voor het ontwikkelen en realiseren van innovatieve 

oplossingen, in samenwerking met de overheden. Zo ontstond een gezamenlijke ambitie voor het 

project, bij marktpartijen en overheden, hetgeen onderling vertrouwen zou bevorderen en een 

goede basis zou zijn voor samenwerking (Eindconclusies marktconsultatie EnergieRijk Den Haag, 

2013: 8, 9). Het idee van de overheden om de aanbesteding te laten plaatsvinden in de vorm van een 

concurrentiegerichte dialoog sloot daarop aan. De geconsulteerde marktpartijen ondersteunden de 

inzet van deze vorm van aanbesteding. Zij vonden het project ambitieus doch haalbaar, maar met 

een kanttekening. Ze wilden een helder beschreven missie voor EnergieRijk, over wat het systeem 

gaat doen, voor en door wie, kortom over de functionaliteit en systeemafbakening van EnergieRijk. 

Ze vroegen ook om ruimte voor ondernemerschap. In de discussie daarover gaven enkele van de 

geconsulteerde marktpartijen zonder uitzondering blijk van een brede kijk op EnergieRijk. Ze stelden 

dat “naast het bedrijfseconomische ook het maatschappelijk rendement voor alle betrokken partijen 

acceptabel dient te zijn” (Eindconclusies marktconsultatie EnergieRijk Den Haag, 2013: 8). 

De geconsulteerde marktpartijen ondersteunden de uitspraak in de Intentieverklaring dat andere 

partijen met hun vastgoed in het gebied de mogelijkheid zouden moeten krijgen zich aan te sluiten bij 

EnergieRijk. Zij zagen het creëren van meer capaciteit voor productie en beheer van energie daarvoor 

als een kans. Met die overcapaciteit zou de beheerder/exploitant van EnergieRijk hernieuwbare 

energie kunnen leveren aan andere partijen, omdat “groene stroom vanuit MVO42-doelen van veel 

afnemers bijzonder gewild is” (Eindconclusies marktconsultatie EnergieRijk Den Haag, 2013: 11). Zij 

zagen dus zelf mogelijkheden voor spin-off met maatschappelijke meerwaarde als aanvulling op de 

verwachte rendabele opbrengst. 

Maar ondanks het pleidooi voor ruimte voor ondernemerschap gaven sommigen blijk van hun twijfel of 

marktpartijen daadwerkelijk zouden gaan meedoen met een aanbesteding. Binnen de Rijksgebouwen-

dienst was het een punt van discussie of de markt wel belangstelling zou hebben voor EnergieRijk als de 

Rijksoverheid zelf niet participeert en er daarom wellicht twijfel is over een haalbaar verdienmodel. 

Annet Beltman, projectleider Stadsontwikkeling bij de gemeente en in 2015 en 2016 projectleider 

van EnergieRijk vond het “een wonderlijk project. Omdat er een onlogica in zit. Er zit namelijk een 

marktconsultatie aan vast, waarin de markt zegt: ‘we vinden het best interessant, maar jullie moeten 

ook participeren43’. En in het vervolg wordt er gezegd: ‘We gaan dit doen, want de markt vindt dit 

interessant, maar we gaan niet participeren’.”

42 MVO = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
43 Beltman bedoelt met ‘participatie’ in dit citaat niet het begrip participatie zoals later in dit hoofdstuk gebruikt (‘participatie 

van derden met hun vastgoed in EnergieRijk’), maar het verantwoordelijk zijn voor een deel van het zakelijk risico van 
EnergieRijk.

Concurrentiegerichte dialoog

De concurrentiegerichte dialoog is een getrapt aanbestedingsproces waarbij in eerste instantie 

partijen tot de aanbesteding worden toegelaten op basis van expertise, ervaring en eerste ideeën 

voor de uitwerking van de voorziening EnergieRijk. Na een preselectie werken een beperkt 

aantal partijen in dialoog met de aanbestedende overheden de aanbestedings-documentatie 

nader uit. Daarna vindt de daadwerkelijke aanbesteding plaats en wordt de opdracht gegund. 

In de concurrentiegerichte dialoog krijgen partijen de gelegenheid hun kennis en expertise te 

etaleren in een oplossingsvrij ontwikkelingsproces, dus in principe zonder voorwaarden vooraf of 

aanwijzingen voor de uitwerking van het systeem. Zo passen opdrachtgever en aanbestedende 

partijen hun kennis en expertise optimaal toe in de voorbereiding van de aanbesteding en – 

later – in de ontwikkeling van het systeem.

De concurrentiegerichte dialoog is een geëigend middel om in te zetten in een complex en 

innovatief project. Er zijn voorwaarden verbonden aan een besluit om deze procedure in te 

zetten in afwijking tot de standaard openbare of niet-openbare aanbestedingsprocedure. De 

Europese Commissie heeft deze voorwaarden vastgelegd (Europese Unie, 2005), onder meer over 

de technische complexiteit. De concurrentiegericht dialoog is legitiem als de aanbestedende 

dienst objectief niet in staat is te bepalen welke van verschillende mogelijke oplossingen het 

beste aansluit bij zijn behoefte. EnergieRijk voldoet aan dit criterium, sterker nog: gemeente 

en Rijk hebben van het eerste initiatief voor het project onderkend en in de marktconsultatie 

(Eindconclusies marktconsultatie EnergieRijk Den Haag, 2013) bevestigd, dat ze zelf de kennis 

en ervaring ontberen om mogelijke oplossingen aan te dragen en hieruit te selecteren.
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Gateway review: pas op de plaats

In aanloop van het besluit om tot aanbesteding over te gaan besloot de Stuurgroep van EnergieRijk om 

begin januari 2014 een zogeheten ‘Gateway Review’ te houden, een interne toets bij de overheden 

van de inhoudelijke opzet van het project, de aanpak en de organisatie ervan (Bruijn, Broesterhuizen, 

Kiewiet de Jonge & Klinkers, 2014). Hiermee wilde de Stuurgroep er voldoende vertrouwen in krijgen 

dat gemeente en Rijk als aanbestedende overheden klaar waren voor de aanbesteding.

Het team voor de Gateway Review ging in januari 2014 van start met de volgende vraag: “De 

Stuurgroep van EnergieRijk wil in de gemeente en bij het Rijk besluiten doen nemen om tot de aanbe-

steding over te gaan. Is alles daarvoor in voldoende mate in gereedheid gebracht? Wordt de gekozen 

aanpak realistisch, uitvoerbaar en haalbaar geacht? De focus moet daarbij liggen op bestuurlijke 

risico’s, financiële risico’s, relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, de vorm van aanbesteding.”

Gateway Review

De Gateway Review-methode is door het Britse OCG ontwikkeld voor programma’s en projecten 

in het publieke domein. Bureau Gateway van het ministerie van BZK is de licentiehouder van 

de Gateway Review-methode in Nederland. Drie functionarissen van Bureau Gateway voeren 

het review uit. Zij nemen relevante documentatie door, houden interviews met sleutelpartijen 

van het project en deskundigen en produceren een evaluatierapport waarin een aantal punten 

voor nadere aandacht worden benoemd.

(bron: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk UBR, Min. van BZK, 2018)

Het reviewteam verwoordde in de conclusies en aanbevelingen zijn visie op de potentie van EnergieRijk: 

“…(kan) strategisch van groot belang zijn voor het realiseren van de duurzaamheiddoelstellingen 

van het Rijk en de gemeente Den Haag.” … “(kan) bijzonder vernieuwend zijn vanuit de rol 

van de overheid als launching customer … en de integrale gebiedsbenadering.”

Het reviewteam beval evenwel ook aan het project verder te professionaliseren, onder meer op de 

volgende gebieden:

1. de positie van de gemeente Den Haag en de Rijksoverheid in de waardeketen in relatie tot 

duurzaamheiddoelen en de gewenste voorbeeldfunctie van het project;

2. het proces van informatievoorziening aan de markt en de vertaling ervan in toetsbare eisen om 

de markt in staat te stellen uitdagende aanbiedingen te doen;

3. het programmamanagement.

De Stuurgroep onderschreef de aanbevelingen maar wel met een paar kanttekeningen. Zo gaf Siep 

Eilander, directeur Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijk van BZK aan dat het reviewteam 

“zich te weinig op bestuurlijke punten richt, teveel op de inhoud”. Anderen daarentegen gaven aan 

dat in latere stadia van het project te weinig is gedaan met de resultaten van de Gateway Review van 

begin 2014, hoewel degenen die al langer bij het project betrokken zijn, het gevoel hebben dat dat 

wel het geval is. De aanbevelingen uit de Gateway Review waren aanleiding voor de Stuurgroep om te 

besluiten een extra projectfase ter voorbereiding van de aanbesteding in te lassen: de Aanloopfase. 

De opbrengst van de Aanloopfase moest vooral liggen in (1) verdieping van de kennis van relevante 

beleidsontwikkelingen, (2) nader vaststellen van maatregelen om belangrijke risico’s te beheersen, 

(3) inventarisatie van mogelijke vormen van het contract met de markt, en (4) inrichting van een 

projectorganisatie met voldoende kennis en expertise om het complexe aanbestedingsproces tot 

een goed einde te kunnen brengen. Daarmee zouden het projectteam en de Stuurgroep gaandeweg 

toenemend vertrouwen krijgen in het project en in het proces van een succesvolle ontwikkeling en 

implementatie van EnergieRijk. Het was de bedoeling dat de gemeente en het Rijk een overeenkomst 

voor verdieping van de samenwerking zouden afsluiten om de Aanloopfase af te sluiten en om dat 

vertrouwen te bekrachtigen voorafgaande en tijdens de aanbesteding.

Op 23 januari 2014 bekrachtigde de minister van BZK het besluit om de Aanloopfase uit te voeren. 

Het College van B&W van de gemeente Den Haag nam een vergelijkbaar besluit op 18 februari 2014 

(Eilander & Sijtsma, 2014).

Missiearrangement 2O ‘Aanloopfase’

 

De Gateway Review heeft de Stuurgroep doen besluiten om een Aanloopfase in te lassen om 

bepaalde risico’s, met name financiële, aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dit heeft tot 

meer inzicht en vertrouwen in het concept geleid, hetgeen ten goede komt aan de inschatting 

van de opbrengst van EnergieRijk.

 

Partijen, posities en rollen:

Rijk - Rijksgebouwendienst: interactieve positie selector

Rijk – DGOBR:   prikkelpositie  supporter, criticus

Gemeente Den Haag - IDC:  interactieve positie selector

Gemeente Den Haag – DSO: prikkelpositie  supporter, criticus

 

Het missiearrangement ‘Aanloopfase’ was bedoeld om de missie kritisch te bezien en enkele 

risico’s beheersbaar te maken en zo het vertrouwen in het project bij beide overheden te 

borgen. Met het vooruitzicht op een succesvolle aanbesteding en ontwikkeling van EnergieRijk 

zouden de overheden hun samenwerking kunnen verdiepen om zo slagvaardig de aanbesteding 

te organiseren. Dat vergrootte de kansen voor een betere rendabele opbrengst. 

8.3 Gestage afname in verwachte publieke waarde

Na de afronding van de Gateway Review ging de Aanloopfase van start. Om het vertrouwen te vergroten 

voor de aanbesteding concentreerde het projectteam zich op een nadere analyse van de risico’s 

en hoe daarmee om te gaan. Zo kwamen de belangen van de overheden in het middelpunt van de 

aandacht. Een goed beeld van het eigen belang en oog voor het belang van de ander was essentieel 

om het draagvlak bij de overheden voor het project te borgen. Daarom vond de voorbereiding van de 

verdieping van de samenwerking plaats vanuit de percepties van de twee overheden van hun eigen 

belangen. 

Vervolgens organiseerden de leden in de Stuurgroep ieder intern in de organisaties van de ge-

meente en het Rijk arrangementen voor het borgen van het draagvlak voor EnergieRijk. De focus van 

de overheden verschilde evenwel. Het Rijk benadrukte het belang van kostenbeheersing en stuurde 

daarom vooral op een positieve businesscase. De gemeente gaf blijk van een breder belang: de 



8. Casus EnergieRijk - energie voor de binnenstadHernieuwbare energie voor iedereen

173172

bijdrage die EnergieRijk zou kunnen leveren aan het vernieuwen en verduurzamen van het stedelijk 

gebied in het centrum van Den Haag.

De paradox van kostenbeheersing en stedelijke vernieuwing

Voormalig minister van BZK Liesbeth Spies wijst erop dat het Rijk, en met name de Rijksgebouwen-

dienst, in die tijd belangrijke zaken aan zijn hoofd had: 

“De Rijksgebouwendienst kreeg te maken met een forse taakstelling (een opgave uit het 

Regeerakkoord om kosten te besparen, FvB), een opdracht om heel veel (vastgoed, FvB) af te 

gaan stoten. Daarin was ook heel dominant het sluiten van heel veel vierkante meters als gevolg 

van de reductie in het aantal vierkante meters per werkende. We waren toen ook heel druk 

met regio’s, provincies, om per provincie afspraken te maken over wat er aan rijksvastgoed 

dicht zou gaan, tot en met de douane aan toe. … En een aantal monumentale dingen, die ofwel 

opgeknapt moesten worden of op instorten stonden. … Binnen de Rijksgebouwendienst was dit 

denken (over hernieuwbare energie, FvB) nog in ontwikkeling. Dus mijn houding was vooral van: 

jongens, denk erom, we kunnen ons niet permitteren om geen voorbeeldfunctie te hebben.”

Wat Spies evenwel onderkent is, dat de Rijksgebouwendienst met meerjarige agenda’s werkte, omdat 

processen voor ontwikkeling van vastgoed nu eenmaal een heel lange doorlooptijd hebben. De moge-

lijkheden om zo’n langjarig vastgestelde agenda te beïnvloeden zijn dan ook beperkt. Zeker omdat 

kostenbesparing op dat moment een dominante factor was in het optreden van de Rijksgebouwendienst, 

lag de aandacht niet primair bij duurzaamheid en hernieuwbare energie. Daarom zag het Rijk, en met 

name de Rijksgebouwendienst, vooral een belang in de focus op een goede businesscase. Zo rees de 

vraag bij de Rijksgebouwendienst of de businesscase wel solide was, gegeven het feit dat de markt 

niet zelf met een oplossing voor het gebied van EnergieRijk is gekomen. Tijdens een werkbezoek aan 

de Rijksgebouwendienst begin 2014 gaf minister Blok van BZK aan open te staan voor de vooruitzichten 

van het project EnergieRijk op kostenefficiëntie (bron: interview Wortman). Daarmee ondersteunde 

hij de focus op de businesscase. 

Voor de gemeente Den Haag lag dat anders. Medio 2014 trad Joris Wijsmuller aan als wethouder 

Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur. Duurzaamheid zat in de portefeuille van 

Wijsmuller, omdat de grote energievraag bij ‘wonen’ zit en daar substantiële resultaten kunnen 

worden bereikt met duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energie. “Dus je hebt aan de ene kant 

energiebesparing, dat is cruciaal, en aan de andere kant het verduurzamen van de warmtevraag in 

de bestaande voorraad, dat is ook cruciaal.” Zo was de betrokkenheid van het bestuur van de zijde 

van de gemeente bij het project vooral ingegeven door de inzet op stedelijke vernieuwing. Dat is een 

duidelijk ander accent dan de prioriteit die het Rijk legde bij kostenbeheersing door een taakstelling 

voor en sanering van het vastgoed van het Rijk.

In lijn met de inzet op stedelijke vernieuwing zag Henk Harms van de Directie Portefeuille Rea-

lisatie, Ontwikkeling en Economie (ROE, gemeente Den Haag) kansen voor een pragmatische aanpak 

om met het concept EnergieRijk bij te dragen aan CO2-reductie in de binnenstad. Zo stelde hij vast 

dat met de gebiedsgerichte aanpak schaalvoordelen optimaal kunnen worden benut. Het draagt bij 

aan het prikkelen van de markt om met een financieel en technisch aantrekkelijk aanbod te komen, 

terwijl tegelijkertijd werk wordt gemaakt van duurzaamheid in een verdichte stedelijke omgeving44. 

44 De inzet van de Gemeente op stedelijke vernieuwing lijkt in grote lijnen op die van Heijplaat, de derde case in dit proefschrift 
en behandeld in hoofdstuk 12.

De discussie binnen de gemeente Den Haag over de vernieuwing van de binnenstad vond plaats 

in een complexe bestuurlijke context. Zo ging de aandacht van wethouder Wijsmuller wat betreft 

hernieuwbare energie in eerste instantie vooral naar het Haagse beleid voor stadswarmte. Aan de 

andere kant onderkende hij de mogelijkheden van EnergieRijk voor de ontwikkeling van het Spuifo-

rum, dat in een later stadium werd ontwikkeld onder de naam ‘Onderwijs en Cultuur Centrum’. Op 

7 november 2014 heeft de gemeenteraad van Den Haag een motie aangenomen waarin zij expliciet 

vraagt dit complex op EnergieRijk aan de sluiten (Aanbestedingsstukken Spuikwartier en afdoening 

moties, 2014). Wijsmuller: 

“Dat is een motie van mijn partij, de Haags Stadspartij. … Ik wilde de lat graag ook hoger 

leggen, maar als wethouder moet je, anders dan als raadslid, rekening houden met het hele 

krachtenveld. Het voorstel wat ik heb gedaan was nog niet super ambitieus op dat terrein. 

Maar ik voelde al wel aan dat er een politieke kans is die de Raad, die misschien ook wel 

ambities heeft, helpt de lat hoger te leggen. … Zo is het Onderwijs en Cultuur Centrum aan 

EnergieRijk gekoppeld.”

De inzet van het Rijk op kostenbeheersing, met de focus op de businesscase, leek te conflicteren 

met de inzet van de gemeente op stedelijke vernieuwing. De uitdaging was evenwel om stedelijke 

ontwikkeling samen te laten gaan met de ontwikkeling van een aantrekkelijk inkoopconcept voor 

hernieuwbare energie en de realisatie van de benodigde systemen daarvoor ter plaatse. Aldus was 

er sprake van een paradox, die hanteerbaar kon worden gemaakt door de samenhang expliciet te 

erkennen en uit te werken in een diepere samenwerking. Dat was een krachtige motivatie voor 

de twee overheden om een Samenwerkingsovereenkomst op te stellen om een verdieping van de 

samenwerking te bevestigen.

Antwoord op de paradox: Samenwerkingsovereenkomst 

De Stuurgroep wilde in de Samenwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over de procesmatige 

en organisatorische inrichting van de aanbestedingsfase. Zij gaf juristen van de gemeente Den 

Haag en het Rijk opdracht om de Samenwerkingsovereenkomst EnergieRijk Den Haag (2014) op te 

stellen. De overeenkomst is zo ingericht dat ze robuust genoeg zou moeten zijn om ook na de aan-

bestedingsfase van kracht te zijn. Daarmee was de overeenkomst ook een goede basis om eventueel 

nieuwe inzichten en afspraken erin te verwerken. Een goede basis, maar ook niet meer dan dat. De 

Samenwerkingsovereenkomst heeft geen juridisch bindend karakter. Zo blijkt uit artikel 11 in de 

Samenwerkingsovereenkomst EnergieRijk Den Haag over de geschillenregeling, dat de Stuurgroep 

indertijd geen juridisch bindend karakter aan de overeenkomst wenste te verbinden. Volgens de 

Aanwijzingen voor convenanten (2003), in gebruik bij het Rijk, zou dit expliciet moeten worden 

vermeld, maar dat is dus niet gebeurd.

Een belangrijk kenmerk van de Samenwerkingsovereenkomst is dat deze exclusief is tussen 

gemeente Den Haag en de Rijksoverheid. Andere partijen met beheer of gebruik van vastgoed in 

het gebied waren niet uitgenodigd en deden niet mee aan de voorbereiding ervan. De gemeente en 

het Rijk zouden deze partijen kunnen betrekken met aanvullende overeenkomsten en contracten 

tussen gemeente en Rijk enerzijds en de vastgoed houdende partijen in het gebied van EnergieRijk 

anderzijds. Hoewel de overeenkomst tot verdieping van de samenwerking heeft geleid, ontbreekt 

hierin de prikkel om andere partijen op EnergieRijk aan te laten sluiten. 

Wel nam het Rijksvastgoedbedrijf in een later stadium in overweging meer vastgoed van het 
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Rijk te betrekken dan oorspronkelijk bedacht. Daarbij ging het om huisvesting van onder meer de 

Algemene Rekenkamer, de Raad van State en de Ombudsman op EnergieRijk aan te sluiten (bron: 

interview Wortman). Maar het ging nog steeds om vastgoed van een van de initiërende overheden, 

niet om vastgoed van andere partijen die gevestigd zijn in het gebied. 

Op 23 september 2014 ondertekenden voor de gemeente Den Haag Henk Harms (directeur DSO-

ROE), en voor het Rijk Jaap Uijlenbroek (directeur-generaal RVB) en Simone Roos (directeur-generaal 

DGOBR) de Samenwerkingsovereenkomst. Het was tevens de start om over te gaan tot de voorbereiding 

van de aanbesteding.

Toegangsarrangement 3B ‘Samenwerkingsovereenkomst’

Rijk, gemeente Den Haag

 

De Samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst exclusief tussen gemeente Den Haag en het 

Rijk. De aansluiting van andere partijen op EnergieRijk is weliswaar mogelijk en wordt ook wel 

benoemd in de overeenkomst, maar de overeenkomst bevat geen prikkel om in de ontwikkeling 

actief naar andere deelnemende partijen te gaan zoeken. In tegendeel, voor deelname van 

andere partijen zouden aanvullende overeenkomsten nodig zijn, hetgeen een obstakel kan zijn 

voor een laagdrempelige toegang. 

 

Partijen, posities en rollen:

Rijk - DGOBR:   interactieve positie initiator, selector

Rijk – Rijksgebouwendienst: prikkelpositie  supporter, criticus

Gemeente Den Haag - DSO: interactieve positie initiator, selector

Gemeente Den Haag – IDC:  prikkelpositie  supporter, criticus

 

Het ontbreken van een prikkel in het toegangsarrangement ‘Samenwerkingsovereenkomst’ om 

andere partijen te betrekken, beperkte de inzet op participatie van derden en de maatschap-

pelijke meerwaarde ervan. Daar komt bij dat er geen prikkel was voor het opwekken van meer 

hernieuwbare energie dan nodig voor de energiebehoefte van gemeente en Rijk. Daardoor nam 

ook de rendabele opbrengst af.

Twijfel door hindernissen en valkuilen

EnergieRijk is geen geïsoleerd systeem. Omdat het een nieuw concept voor opwekking, beheer en 

distributie van hernieuwbare energie betreft, bleek de context van EnergieRijk van grote invloed op 

de randvoorwaarden voor de aanbesteding. EnergieRijk is bestemd voor een stedelijk gebied met 

raakvlakken met de omgeving en met de gebouw gebonden energiesystemen van het vastgoed dat 

bestemd is om op EnergieRijk te worden aangesloten. 

De aansluiting van het systeem op zijn omgeving en op het vastgoed en de gebouw gebonden 

energiesystemen daarin bepalen de functionele en financiële haalbaarheid van het systeem. 

Daarom hadden marktpartijen vooral behoefte aan meer duidelijkheid over de systeemgrens 

(Eindconclusies marktconsultatie EnergieRijk Den Haag, 2013: 6). Zij gaven aan dat “het bepalen 

van de systeemgrens cruciaal is voor de technische prestaties en financiële haalbaarheid van de 

oplossing”. Dat de marktpartijen hier een punt hadden bleek, toen eigenaarschap en beheer van 

vastgoed en belangen van marktpartijen die met energiediensten actief waren in het gebied van 

EnergieRijk, een belangrijke rol bleken te spelen in de uitwerking van de systeemgrenzen van 

EnergieRijk. 

Technische systeemgrenzen zijn een onderdeel van het bredere idee van de systeemafbaken-

ing, waarin ook financiële en organisatorische grenzen een rol spelen. In de discussie over deze 

systeemafbakening, ging het vooral om bestaande rechten en plichten van partijen in het gebied 

(eigenaren en beheerders van vastgoed, energiepartijen met lokale belangen) en de wet- en 

regelgeving waaraan partijen hun legitimatie en commerciële positie ontlenen. Ze bevestigden de 

complexiteit van EnergieRijk. Maar ze lieten ook zien dat EnergieRijk in een aantal opzichten zijn 

tijd vooruit was en dat de situatie in het gebied en de wet- en regelgeving niet altijd behulpzaam 

was bij de ontwikkeling van EnergieRijk.

Stuurgroep en Projectteam zagen zelf ook werkende weg hoe complex de systeemafbakening is 

voor EnergieRijk. Het is kenmerkend voor een project als EnergieRijk, dat in een aantal opzichten 

vooroploopt en waarover een aantal vragen op dat moment nog niet konden worden beantwoord. 

De systeemafbakening en de strijdigheid van belangen die daarmee samenhangt, bleven in het 

vervolg van het proces een belangrijk punt van aandacht en droegen bij aan de stagnatie in de 

ontwikkeling van EnergieRijk later in het proces.

Eigendom en beheer bepalend voor de systeemafbakening met het vastgoed

Bij de aansluiting op het vastgoed en de gebouw gebonden systemen daarin gaat het om de energie- 

en klimaatsystemen, in beheer van partijen die de gebouwen en de systemen daarin in eigendom 

of onder hun hoede hebben. Tijdens de marktconsultatie zagen vrijwel alle geconsulteerde partijen 

een spanning tussen de marktpartijen die EnergieRijk zouden willen ontwikkelen, en de eigenaren/

beheerders van het vastgoed. De ontwikkelaars zouden een vergaande toegang tot of zeggenschap 

over die gebouw gebonden systemen willen hebben. De eigenaren/beheerders zouden zoveel mogelijk 

zeggenschap willen behouden over de gebouw gebonden systemen, omdat ze dat essentieel vinden 

voor de invulling van hun taak. Dat vereist afstemming en goede afspraken over verantwoordelijkhe-

den en organisatie tussen de beheerder van EnergieRijk en de beheerders van het vastgoed dat zal 

aansluiten op EnergieRijk.

Eigendom en beheer van het vastgoed in het gebied was en is niet eenduidig geregeld. Een deel 

van het vastgoed is in eigendom van de overheden. In dat geval hebben de aanbestedende overheden 

voldoende zeggenschap om dat vastgoed op EnergieRijk aan te laten sluiten. Voor een ander deel van 

het vastgoed in gebruik bij de overheden ligt dat anders. Daarvoor zijn zogenoemde PPS-constructies45 

opgericht, waarbij het eigendom van een pand berust bij een private partij. Deze partij verleent 

vervolgens aan een overheid tegen een bepaald tarief toegang tot het pand en tot faciliteiten zoals 

primaire (energie, water) en andere diensten (ICT, kantoorvoorzieningen, horeca en dergelijke). 

Eigenaren/beheerders met zeggenschap over zijn vastgoed en het beheer ervan, waren niet betrokken 

bij de voorbereiding van de Samenwerkingsovereenkomst van de gemeente en het Rijk. Ze voelden 

zich er dus ook niet aan gebonden. Daarom zou de ontwikkelaar van EnergieRijk in afzonderlijke 

overeenkomsten afspraken moeten maken over de aansluiting van het pand op EnergieRijk. 

De verschillende vormen van eigendom en beheer van het vastgoed zou een risico kunnen opleveren 

45 PPS: publiek-private samenwerking
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bij een andere partij. Maar er was ook vastgelegd dat de levering van warmte is voorbehouden aan 

één partij die zowel de warmteproductie als het beheer van het stadswarmtenet onder haar hoede 

heeft. In het geval van de stad Den Haag betreft dat energieonderneming Eneco.

Dat betekent dat een partij die de aanbesteding van EnergieRijk zou winnen, wel veel vrijheid 

heeft om zelf elektriciteit te produceren en te distribueren, maar die ruimte niet heeft bij productie 

en distributie van warmte omdat dit is voorbehouden aan de beheerder/exploitant van het stadswarm-

tenet. Dat zou een probleem kunnen opleveren bij het garanderen van gelijke spelregels voor iedereen 

(het zogeheten level playing field) indien blijkt dat voor de distributie van warmte, geproduceerd 

uit bijvoorbeeld een geothermische bron, EnergieRijk afhankelijk is van deze beheerder/exploitant. 

Als deze beheerder/exploitant mee zou doen met de aanbesteding, zou zij daarin een comparatief 

voordeel kunnen hebben ten opzichte van andere marktpartijen. 

Aan het einde van de periode die in dit casusonderzoek in beschouwing is genomen, hadden het 

projectteam en de beheerder van het warmtenet Eneco nog geen afspraken gemaakt over hoe het 

stadswarmtenet zou kunnen aansluiten op of integreren in EnergieRijk. Sijtsma heeft waargenomen dat 

de op dat moment bestaande zakelijke relatie tussen Eneco en de gemeente Den Haag een hindernis 

was voor het vervolg van het project.

Aanbesteding opgeschort door wijkende belangen

De verdieping van de samenwerking in de Samenwerkingsovereenkomst zou voldoende moeten zijn 

om de paradox hanteerbaar te maken tussen kostenbeheersing met de focus op de businesscase en 

voor de partij die de aanbesteding zal winnen. Maar dat risico zou pas aan de orde kunnen zijn als 

de ontwikkeling daadwerkelijk ter hand wordt genomen en duidelijk is hoe de eigenaars/beheerders 

aankijken tegen de uitkomst van de aanbesteding en de uitgewerkte plannen voor EnergieRijk.

Wet- en regelgeving bepalend voor de systeemafbakening met de omgeving

Bij de aansluiting van de energievoorziening EnergieRijk op haar omgeving gaat het om de aansluiting 

op het openbare elektriciteitsnet en gasnet. Dat moet bovendien passen in de beperkte fysieke ruimte 

in de binnenstad van Den Haag. Daar is ook energiebedrijf Eneco actief met een stadswarmtenet. 

EnergieRijk moet binnen de kaders van de Elektriciteitswet 1998 en Warmtewet rekening houden met 

de beheerder en eigenaar ervan voor het geval het warmtenet een belangrijke rol gaat spelen in de 

EnergieRijk, als object waarop EnergieRijk zal aansluiten of als integraal onderdeel van EnergieRijk.

Maar met de huidige technische ontwikkelingen in decentrale, lokaal te installeren systemen voor 

opwekking, beheer en distributie van hernieuwbare energie is de omgeving als bron voor hernieuwbare 

energie van toenemend belang. De inzet van decentrale systemen is bepalend voor de rol van het 

vastgoed zelf in EnergieRijk. Hier heeft EnergieRijk te maken met regelgeving over de energiepres-

tatie van vastgoed en het zogeheten nearby-criterium (de volgens regelgeving maximaal toegestane 

afstand tussen duurzame energievoorziening en vastgoed om de opbrengst van deze voorziening toe 

te mogen rekenen aan de energieprestatie van dat vastgoed). Verder is de ondergrond van het gebied 

van EnergieRijk interessant voor opslag van warmte en koude en voor het winnen van aardwarmte uit 

diep gelegen aardlagen (geothermie). Hier is de Mijnbouwwet van toepassing.

EnergieRijk had rond 2015 te maken met vraagstukken over aansluiting op de wet- en regelgeving 

van dat moment. Het ging met name over de Mijnbouwwet, regelgeving voor de energieprestatie van 

gebouwen, Elektriciteitswet 1998 en Warmtewet. Sindsdien zijn daarvoor nieuwe ideeën ontwikkeld 

en heeft de Rijksoverheid aanpassingen of nieuwe wet- en regelgeving in voorbereiding. Maar deze 

ontwikkelingen zijn uiteraard geen onderwerp in deze paragraaf die vooral over reflectie op voor-

gaande jaren gaat.

De Mijnbouwwet en de regelgeving voor de energieprestatie van vastgoed zijn kaders voor 

specifieke technische aspecten waaraan EnergieRijk moet voldoen. Zo maakte het Projectteam af-

spraken met het ministerie van Economische Zaken om, binnen de mogelijkheden van de Mijnbou-

wwet, een vergunning voor opsporing en exploitatie van een geothermiebron in de binnenstad van 

Den Haag te kunnen verlenen aan de marktpartij, die de aanbesteding wint voor de ontwikkeling 

van EnergieRijk. Daarmee heeft het Projectteam ruimte geborgd voor creativiteit en ondernemer-

schap indien geothermie onderdeel is van de uitwerking van EnergieRijk.

De Elektriciteitswet 1998 en Warmtewet vertonen conceptuele verschillen die hinderlijk kunnen zijn 

voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening, 

zoals EnergieRijk. Volgens de Elektriciteitswet 1998 is het verboden het beheer van de infrastructuur 

voor distributie van elektriciteit samen met de opwekking en verkoop van elektriciteit in de handen 

van één marktpartij te leggen. Zo hebben andere aanbieders van elektriciteit onder voorwaarden het 

recht deze energie in te voeden op het elektriciteitsnet. Dit recht wordt ook wel ‘third party access’ 

genoemd. De Warmtewet maakt een dergelijke koppeling exclusief bij één partij wel mogelijk46. 

EnergieRijk heeft te maken met de situatie op dat moment van wet- en regelgeving. Deze gaf veel 

ruimte aan partijen om elektriciteit te produceren en aan te bieden via de infrastructuur in beheer 

46 In de loop van 2016 zijn evenwel bij het ministerie van Economische Zaken en de politiek geluiden te horen dat voor warmte 
eenzelfde soort regiem als voor elektriciteit van toepassing zou moeten zijn (bron: Energiebrief 2015).

Ontsluitingsarrangement 4O ‘geen third party access stadswarmtenet’

Rijk, gemeente Den Haag, Eneco

 

De contacten van het project EnergieRijk met de beheerder van het stadswarmtenet hebben 

in 2015 niet geleid tot overeenstemming over gebruik of inpassing van het stadswarmtenet in 

EnergieRijk. Daarmee verviel vooralsnog de optie van het betrekken van het stadswarmtenet 

in EnergieRijk. Dat beperkte het aantal mogelijkheden voor de technische, financiële en orga-

nisatorische uitwerking van EnergieRijk en voor de aansluiting van vastgoed op EnergieRijk. De 

kans op een suboptimale oplossing met een minder gunstige prestatie/prijsverhouding was nu 

groter. In dat geval zou de rendabele opbrengst minder zijn dan oorspronkelijk beoogd. 

 

Partijen, posities en rollen:

Rijk - DGOBR:   interactieve positie initiator

Rijk – Rijksgebouwendienst: interactieve positie selector

Gemeente Den Haag - DSO: interactieve positie initiator

Gemeente Den Haag – IDC:  interactieve positie selector

Eneco:    interactieve positie selector

 

Het ontbreken van een ontsluitingsarrangement ‘third party access stadswarmtenet’ beperkte 

het aantal mogelijkheden voor de uitwerking van en aansluiting op EnergieRijk. Een suboptimale 

oplossing ging ten koste van de verwachte rendabele opbrengst. 
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stedelijke ontwikkeling met investeringen in vernieuwing. Maar die paradox was alsnog geëvolueerd 

tot een verschil van inzicht tussen de gemeente en het Rijk. En ondanks het feit dat het projectteam 

voortvarend en energiek aan de slag was gegaan onder de paraplu van de Samenwerkingsovereenkomst, 

raakte het project door dit verschil van inzicht gaandeweg in een impasse.

Het draagvlak voor EnergieRijk bij de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat van de gemeente 

Den Haag bleef onverminderd groot. Zij zagen het project als een veelbelovend experiment met het 

vooruitzicht dat duurzame ontwikkeling van het gebied gepaard kan gaan met een aantrekkelijk model 

voor de inkoop van ter plaatse opgewekte en beheerde hernieuwbare energie. Binnen de gemeente 

onderkende men breed (van betrokkenen bij de voorbereiding van de aanbesteding tot de wethouder) 

dat er een risico bestond dat de aanbesteding niet tot een passende aanbieding zou kunnen leiden: 

“Start nou gewoon die aanbesteding, doe het experiment. Dan zien we wat er gebeurt!”. Maar zij 

accepteerden dit risico omdat zij dit zien als kenmerkend voor dit soort vernieuwende projecten 

(bronnen: interview Beltman; interview Heijkers). Het was een illustratie van de pragmatische kijk 

van de ambtelijke top van de gemeente op EnergieRijk. Zo zag Henk Harms (directeur Portefeuille 

Realisatie, Ontwikkeling en Economie) in EnergieRijk niet alleen een aanzet voor het duurzaam maken 

van de binnenstad van Den Haag. EnergieRijk zou ook mogelijkheden bieden voor de omgang met de 

leegstand van kantoren, een punt dat in die jaren tot toenemende problemen leidde en aandacht nodig 

had. Ook Leonard Kok, algemeen directeur Stedelijke Ontwikkeling, gaf blijk van een pragmatische 

opstelling met zijn mening dat, als de gemeente en het Rijk er beiden wat aan kunnen hebben, ze 

de samenwerking hiervoor aan moeten gaan. Henk Heijkers, senior-beleidsmedewerker Energie en 

Ruimte van de gemeente: “Hij (Kok, FvB) legde me geen strobreed in de weg. In tegendeel. Hij zei: 

het is hiernaast!”

Voor met name het Rijksvastgoedbedrijf lag dat anders. Kostenbeheersing was voor het Rijksvast-

goedbedrijf een belangrijk criterium bij de toetsing van de voorbereiding van de aanbesteding. De 

motivatie daarvoor was dat het Rijksvastgoedbedrijf als een van de grootste aanbestedende instanties 

in Nederland nauwkeurig let op zijn reputatie en geloofwaardigheid. Het Rijksvastgoedbedrijf is 

zich ervan bewust dat het als grote opdrachtgever onder een vergrootglas ligt. Het kan zich niet 

permitteren dat er iets misgaat, omdat dat de geloofwaardigheid als opdrachtgever kan aantasten.

Opvallend is overigens dat geïnterviewde medewerkers van gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf 

die in het projectteam aan de voorbereiding van de aanbesteding hebben meegewerkt, alle positief 

oordelen over de samenwerking en de energie in het projectteam (bron: interviews Beltman, Wortman, 

Glas). Annet Beltman, projectleider van EnergieRijk in 2014 en 2015: “Ja, daar zat echt energie in, 

daar zat voortgang in. En we hadden ook echt iets van: we zijn er nog niet, het is allemaal best wel 

heel ingewikkeld, maar daar waren we wel heel positief over.” Piet Glas, Categoriemanager Energie bij 

het Rijk en verantwoordelijk voor de centrale aanbesteding en inkoop van energie, zat in de Werkgroep 

Specificaties van het Projectteam: “We hebben in de Werkgroep Specificaties heel constructief over 

de technische eisen en gebruiken en alles wat daar qua specificaties ter sprake kwam gesproken. Ik 

weet niet of zaken van de gemeente of het Rijk kwamen, want iedereen deed constructief mee.”

En zo bleek de paradox die met de Samenwerkingsovereenkomst zou worden overbrugd, op dat 

moment toch de bakermat te zijn van verschil van inzicht. Dit kwam tot uiting in steeds verder van 

elkaar wijkende belangen. De gemeente Den Haag hanteerde een bestuurlijke aanpak met het oog 

op een duurzame ontwikkeling van stedelijk gebied. In die aanpak kijkt de bestuurder reikhalzend uit 

naar initiatieven en draagvlak van derden. Daarom was zij gebaat bij creativiteit en betrokkenheid 

van andere partijen. De betrokkenen van de gemeente bij Stuurgroep en projectteam erkenden en 

Toegangsarrangement 5B ‘vaststellen wijkende belangen, uitstel aanbesteding’

Rijk, gemeente Den Haag

 

Het verschil van inzicht in de aanpak van de aanbesteding leidde geleidelijk tot een situatie 

waarin belangen van gemeente en Rijk niet meer volledig samenvielen. Aan het begin van 2016 

en later was niet duidelijk of het project zou worden voortgezet en of gemeente en Rijk daar 

beiden nog bij betrokken zouden zijn. Het feit dat mogelijk de gemeente zich zou terugtrekken, 

gaat ten koste van zowel de beoogde participatie van partijen in als de beoogde rendabele 

opbrengst van EnergieRijk. 

 

Partijen, posities en rollen:

Rijk - DGOBR:   interactieve positie selector

Rijk – Rijksvastgoedbedrijf: prikkelpositie  supporter, criticus

Gemeente Den Haag - DSO: interactieve positie selector

Gemeente Den Haag – IDC:  prikkelpositie  supporter, criticus

 

Het toegangsarrangement ‘vaststellen wijkende belangen, opschorten aanbesteding’ bracht 

mogelijk de gemeente ertoe (voorlopig) af te haken bij EnergieRijk. Indien het Rijk zou 

besluiten alleen verder te gaan met EnergieRijk, zal eerst gekeken worden naar dek-

king van de energiebehoefte van het Rijk. De rendabele opbrengst zal dan lager zijn. 

Het mogelijk terugtrekken van de gemeente zou een tegenslag zijn in het streven naar 

maximalisatie van participatie van partijen met vastgoed in het gebied. Dat betekende een 

beperking van de geambieerde maatschappelijke meerwaarde van participatie van partijen 

met vastgoed in eigendom of beheer.

accepteerden dat dit onvermijdelijk onzekerheden in het proces van ontwikkeling met zich mee zou 

brengen. Die aanpak leidde tot een gevoel van onzekerheid bij het Rijksvastgoedbedrijf over hoe de 

voorbereiding van de aanbesteding en de ontwikkeling van EnergieRijk uiteindelijk zal uitpakken. 

Immers, de inzet op kostenbeheersing met de focus op de businesscase was volgens het Rijksvast-

goedbedrijf gebaat bij een voorzichtige, tot op zekere hoogte risicomijdende aanpak. 

Het gevolg was dat in het najaar van 2015 verschil van inzicht ontstond tussen de gemeente en 

het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van BZK over de aanpak van de aanbesteding. Het DG 

Organisatie Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK zat daartussenin. Enerzijds had het DG vanuit 

zijn eigen taakopvatting begrip voor de bestuurlijke insteek van de gemeente Den Haag, anderzijds 

stelde het vast dat het Rijksvastgoedbedrijf worstelde met de onzekerheden van een project zoals 

EnergieRijk en wat de risico’s daarvan zouden kunnen zijn voor de positie van het Rijksvastgoedbedrijf 

als toonaangevende aanbesteder van vastgoed.

Rond de jaarwisseling 2015/2016 ontstond een impasse in de voorbereiding van de aanbesteding. 

De Stuurgroep besloot tot een heroriëntatie op bestuurlijke uitgangspunten en op de ontwikkeling 

van de energievoorziening.



8. Casus EnergieRijk - energie voor de binnenstadHernieuwbare energie voor iedereen

181180

Heroriëntatie en nieuw elan

Het merendeel van de documentatie die in dit casusonderzoek is bestudeerd en alle interviews gingen 

over de periode tot aan begin 2016. De beschrijving van de ontwikkelingen nadien hieronder blijft 

globaal op hoofdlijnen, omdat de onderbouwing ervan bestaat op enkele grote rapportages en een 

‘Green Citydeal EnergieRijk Den Haag’, die het resultaat zijn van een aantal niet nader onderzochte 

tussenrapportages. Bovendien zijn er geen ervaringen in de periode na begin 2016 vastgelegd omdat 

hiervoor geen interviews zijn gehouden. De beschikbare informatie is wel voldoende om de herori-

entatie en het nieuwe elan in EnergieRijk op hoofdlijnen te beschrijven en een tweetal aanvullende, 

voor het onderzoek relevante arrangementen te identificeren.

Kenmerkend voor het jaar 2016 is de heroriëntatie van partijen op EnergieRijk. Het initiatief lag 

daarbij vooral bij het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente Den Haag hield zich voorlopig afzijdig. Het 

Rijsvastgoedbedrijf nam het initiatief voor een nieuwe Gatewayreview die plaatsvond in april 2016, 

later gevolgd door een marktoriëntatie waarvoor het Rijksvastgoedbedrijf SBRCURnet had ingescha-

keld. De heroriëntatie was vooral ingegeven door de vraag of de uitvraag naar een voorziening met 

hernieuwbare energie zoals tot dan toe door het projectteam gehanteerd, voldoende perspectief 

zou bieden om de ambitie van EnergieRijk waar te maken. Het Rijksvastgoedbedrijf concludeerde 

uit de heroriëntatie dat het project technisch-inhoudelijk en organisatorisch aanpassingen behoeft. 

Daarna kwam er weer schot in de samenwerking met de gemeente Den Haag, die uitmondde in een 

gezamenlijk door de gemeente (gemeentesecretaris) en Rijk (directeuren van Rijksvastgoedbedrijf 

en DGOO47) overeengekomen plan van aanpak voor “fase I” (EnergieRijk Den Haag 2.0 - Plan van 

Aanpak, 2017). Het doel van fase I was een advies te verwerven over een “gedragen en uitvoerbaar 

implementatieplan en dat daadwerkelijk wordt gestart met de aanbesteding van dit plan”. Met de 

overeenstemming over het plan van aanpak was de samenwerking tussen het Rijk en de gemeente 

Den Haag feitelijk hersteld. 

De werkzaamheden in fase I hebben geleid tot de oplevering in 2017 van een rapport van het 

MOTION2040-consortium, bestaande uit Witteveen+Bos, DWA en Rebel (Rijsdijk, 2017). Het consor-

tium heeft vastgesteld dat er sprake is van schaarste in hernieuwbare energie in het gebied van 

EnergieRijk, waarvan in het elektriciteitsdeel vooral bronnen of opwekking buiten het gebied van 

EnergieRijk zouden moeten voorzien. Het consortium heeft een zestal “mogelijke transitiepaden 

richting 2040 getoetst”, met als resultaat een plan voor implementatie van een concrete uitwerking 

van de energievoorziening. Deze uitwerking bestaat uit (1) maatregelen voor energiebesparing in de 

afzonderlijke gebouwen, (2) het ontwikkelen van bestaande warmte-koude opslaginstallaties (WKO) 

naar een integraal systeem waarop meerdere gebouwen (in clusters) zouden worden aangesloten, (3) 

het op termijn verduurzamen van het bestaande warmtenet, onder meer met energie uit geothermie, 

en (4) de inkoop van hernieuwbare elektriciteit bovenop de lokaal opgewekte elektriciteit.

Met dit advies in de hand zijn het Rijk en de gemeente Den Haag aan de slag gegaan met de 

voorbereiding van een aanbesteding. Om de kans op succes van die aanbesteding te vergroten ontwik-

kelden ze de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag (2018). Een belangrijk kenmerk van deze deal is 

dat naast de gemeente en het Rijk ook andere publieke en semipublieke organisaties met vastgoed in 

of nabij het gebied van EnergieRijk zich bij deze deal hebben aangesloten: Gedeputeerde Staten van 

de Provincie Zuid-Holland, de Sociaaleconomische Raad (SER), BAM Bouw en Vastgoed Nederland BV 

47 DGOO = Directoraat-generaal Overheids Organisatie, de opvolger van DGOBR.

Ontsluitingsarrangement 6O ‘plan van aanpak voor fase I’

Rijk, gemeente Den Haag

 

Met het plan van aanpak hebben het Rijk en de gemeente Den Haag de uitgangspunten vastgesteld 

voor een adviestraject dat moet resulteren in een plan voor implementatie van een voorziening 

met hernieuwbare energie voor EnergieRijk.

 

Partijen, posities en rollen:

Rijk - DGOBR:     interactieve positie selector

Rijk – Rijksvastgoedbedrijf:   interactieve positie selector

Gemeente Den Haag - gemeentesecretaris:  interactieve positie selector

 

Het ontsluitingsarrangement ‘plan van aanpak voor fase I’ was een bevestiging van de herstelde 

samenwerking tussen het Rijk en de gemeente Den Haag. 

en SPC namens de beheerders van een deel van het vastgoed, de Korpsleiding van de Politie en de 

Raad voor de Rechtspraak. Het karakter van de deal is te vinden in (Green Citydeal, 2018: 3):

“De globale werkwijze en intenties zijn vastgelegd in deze Green Citydeal. De essentie van een 

Green Citydeal wordt gevormd door een ontwikkelingsgerichte samenwerkingsinfrastructuur. 

… Het format van de afspraken en de beoogde samenwerkingsvormen zijn daarbij niet rigide 

maar passen zich (doorlopend) aan via een iteratieve en constructieve dialoog tussen partijen 

naar wat nodig is en bijdraagt. Een Green Citydeal kent zodoende geen vaste structuur of 

criteria anders dan een gemeenschappelijk gedragen - en een op stedelijk gebied gerichte - 

verduurzamingintentie.”

De Green Citydeal is dus geen contract, maar geeft wel aan wat de ondertekenaars van elkaar verwach-

ten in de voorbereiding van de aanbesteding en erna. Daarnaast staat de deal ook open voor andere 

“partijen die de doelstelling van ERDH onderschrijven en beschikken over (een) gebouw/gebouwen”.
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8.4 Arrangementen en hun effect op de publieke waarde

In de casus-EnergieRijk zijn de gemeente Den Haag en het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (het Rijk) een samenwerking met elkaar aangegaan voor de ontwikkeling van een 

energievoorziening voor het vastgoed van beide overheden, en eventueel anderen in centrum Den Haag. 

Beide overheden doen dat vanuit hun verantwoordelijkheid voor het vastgoed en de bedrijfsvoering 

van hun instanties in dat gebied. 

Het verschil tussen de casus-EnergieRijk en de casus-Coevorden is dat de ontwikkeling van Ener-

gieRijk nog niet heeft geleid tot een gerealiseerd en in bedrijf gesteld energiesysteem. Om die reden 

zijn contacten met andere partijen, zoals marktpartijen die de ontwikkeling van EnergieRijk ter hand 

zouden kunnen nemen, incidenteel en op het niveau van consultatie en oriëntatie op mogelijkheden 

en haalbaarheid. Bij het rapporteren van dit casusonderzoek (medio 2018) is de voorbereiding voor 

nadere uitwerking en een eventuele aanbesteding nog steeds gaande.

Referentie voor publieke waarde: gezamenlijke visie gemeente Den Haag en Rijk

De referentie voor de publieke waarde is wat betrokken partijen aanvankelijk ambieerden met 

EnergieRijk. De beschrijving van de ambitie heb ik betrokken uit de Intentieverklaring EnergieRijk 

Toegangsarrangement 7B ‘Green Citydeal EnergieRijk Den Haag’

Rijk, gemeente Den Haag, Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, de Sociaaleco-

nomische Raad (SER), BAM Bouw en Vastgoed Nederland BV en SPC namens de beheerders van 

een deel van het vastgoed, Korpsleiding van de Politie, de Raad voor de Rechtspraak

 

De Green Citydeal EnergieRijk Den Haag bevat de intenties waarmee de partijen de voorbereiding 

van de aanbesteding aangaan. Zij geven daarmee ook aan dat ze voornemens zijn met hun 

vastgoed deel te nemen aan EnergieRijk

 

Partijen, posities en rollen:

Rijk – Staatssecretaris van BZK:   interactieve positie selector

Gemeente Den Haag – 

Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie: interactieve positie selector

Gedeputeerde Statten Zuid-Holland:   interactieve positie selector

Sociaaleconomische Raad SER:    interactieve positie selector

BAM Bouw en Vastgoed Nederland BV:   interactieve positie selector

SPC:       interactieve positie selector

Korpsleiding van de Politie:    interactieve positie selector

Raad voor de Rechtspraak:    interactieve positie selector

 

Het toegangsarrangement ‘Green Citydeal EnergieRijk Den Haag’ gaf het vooruitzicht op een 

invulling van EnergieRijk, waarbij naast het vastgoed van de gemeente Den Haag en het Rijk 

ook vastgoed van andere publieke en semipublieke partijen in het gebied zou aansluiten.

Den Haag (2012), aangevuld met een nadere uitwerking in de Factsheet EnergieRijk Den Haag (2013). 

De Samenwerkingsovereenkomst EnergieRijk Den Haag (2014) is ook een belangrijk document voor de 

referentie, maar die is niet meer dan een nadere uitwerking van de intentie om samen te werken. Wel 

staan in de overeenkomst afspraken, met name over de mogelijke participatie van andere partijen met 

hun vastgoed, die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijk gerealiseerde duurzame ontwikkeling. 

In de analyse van de arrangementen ga ik hierop nader in.

Aan het begin van het proces (2011, begin 2012) hebben de gemeente Den Haag en het Rijk samen een 

visie geformuleerd als anker voor de gezamenlijke activiteiten voor EnergieRijk (Factsheet EnergieRijk 

Den Haag, 2013): “een schone en betrouwbare energievoorziening, die prijsstabiel, kosteneffectief en 

van voldoende capaciteit is voor het centrumgebied van Den Haag. Deze energievoorziening past in 

het beleid voor energie en duurzaamheid, is flexibel en uitbreidbaar in techniek en besturing, en is als 

voorbeeld te kopiëren naar andere gebieden.” Er zijn daarna nog diverse aanpassingen en aanvullingen 

op deze visie aangebracht, maar in de kern is deze omschrijving van de visie overeind gebleven. De 

visie is de referentie voor de analyse van de bijdrage van EnergieRijk aan duurzame ontwikkeling met 

hernieuwbare energie. De visie geeft aan dat hernieuwbare energie voor het vastgoed in centrum 

Den Haag beschouwd moet worden als een common-pool resource. Het gaat om het ontsluiten van 

hernieuwbare energie tegen acceptabele marktconforme voorwaarden. Alle partijen met vastgoed 

in het centrumgebied van Den Haag krijgen volgens deze visie in EnergieRijk toegang tot productie 

en/of consumptie van hernieuwbare energie. 

Daarom is de referentie voor de bijdrage van EnergieRijk aan duurzame ontwikkeling met de 

focus op energie bezien in de context van de common-pool resource hernieuwbare energie. Dat 

betekent dat de rendabele opbrengst van de CPR bestaat uit maximalisatie van technische, financiële 

en organisatorische mogelijkheden om hernieuwbare energie zoveel mogelijk in of nabij het gebied 

van EnergieRijk op te wekken en deze beschikbaar te stellen voor verbruik in het vastgoed van de 

gemeente, het Rijk en andere partijen in het gebied. De maatschappelijke meerwaarde van de CPR 

bestaat uit de maximalisatie van participatie van lokale partijen, naast de gemeente en het Rijk, in 

opwekken en verbruik van hernieuwbare energie.

Rendabele opbrengst: betrouwbare levering, kosteneffectief, prijsstabiel 

De visie vraagt aandacht voor randvoorwaarden die de bedrijfsvoering stelt aan EnergieRijk, zoals 

voldoende capaciteit, betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit en prijsstabiliteit. Nederland kent een 

energievoorziening die vrijwel altijd beschikbaar is. Technisch betrouwbare installaties zijn hiervoor 

een vereiste. Bovendien is de prijsstelling van energie, ook al fluctueert deze, redelijk goed te ac-

commoderen in de bedrijfsvoering, niet in het minst vanwege het feit dat energiekosten een relatief 

klein aandeel heeft in de bedrijfsvoeringlasten van overheden. 

Het is begrijpelijk dat degenen die verantwoordelijkheid dragen voor de bedrijfsvoering, geen 

concessies willen doen aan wat men gewend is aan beschikbaarheid en prijsstelling van energie afkomstig 

van welke bron of energiesysteem dan ook. EnergieRijk zal dus minimaal aan deze randvoorwaarden 

van de bedrijfsvoering moeten voldoen. 

Hoewel gemeente Den Haag en het Rijk ernaar streven dat EnergieRijk zoveel mogelijk zal voorzien 

in de energiebehoefte van hun vastgoed met hernieuwbare energie, is als randvoorwaarde gesteld dat 

dit kosteneffectief dient plaats te vinden. Kosteneffectiviteit houdt in dat lasten voor ontwikkeling, 

realisatie en exploitatie van EnergieRijk moeten passen binnen het investeringsbudget waarmee een 

betrouwbare en betaalbare voorziening kan worden gerealiseerd. 



8. Casus EnergieRijk - energie voor de binnenstadHernieuwbare energie voor iedereen

185184

De Intentieverklaring benadrukt dat voor kosteneffectiviteit een optimale inzet van kennis, 

expertise en middelen en daarom samenwerking met marktpartijen met relevante kennis en expertise 

onontbeerlijk is. Die marktpartijen hebben intrinsiek de prikkel creatief en ondernemend te zijn, 

en zo nodig innovatief als dat de haalbaarheid en het functioneren van EnergieRijk ten goede komt. 

De Intentieverklaring geeft aan een dergelijke inzet van de markt te ondersteunen door ruimte te 

geven aan:

• Optimalisatie, die mogelijk is door het beschikbaar komen van decentrale technieken voor 

hernieuwbare energie, door schaalvoordelen uit een integrale gebiedsgerichte benadering en 

door optimale benutting en mogelijkheden van gebouwen en aanwezige infrastructuur voor 

distributie, beheer en levering van hernieuwbare energie;

• Financiering, ontwikkeling, realisatie en exploitatie van EnergieRijk door de markt zelf, als 

prikkel voor creativiteit en ondernemerschap;

• Verbintenis van de beheerders van het vastgoed van gemeente en Rijk aan de exploitant van 

EnergieRijk met garanties voor levering van hernieuwbare energie door EnergieRijk voor een 

langere periode (10 à 20 jaar) om de markt meer zekerheid te geven over risico’s en rentabiliteit 

van hun investeringen in EnergieRijk.

Maatschappelijke meerwaarde: participatie andere partijen

De maatschappelijke meerwaarde van de omgang met de common-pool resource hernieuwbare energie 

is het mogelijk maken en borgen van toegang tot EnergieRijk voor andere partijen naast gemeente 

en Rijk. De visie spreekt van een energievoorziening die “flexibel en uitbreidbaar is in techniek en 

besturing” (Factsheet EnergieRijk Den Haag, 2013). Oogmerk hiervan is dat EnergieRijk op termijn 

open staat voor de aansluiting van meer vastgoed van gemeente en Rijk en van vastgoed van andere 

eigenaren.

De Intentieverklaring EnergieRijk Den Haag (2012) bevat in het verlengde hiervan de inzet voor 

samenwerking met andere publieke en private partijen: “andere vastgoedeigenaren en –gebruikers … 

aangemoedigd zich bij EnergieRijk aan te sluiten”. De Samenwerkingsovereenkomst EnergieRijk Den 

Haag, 2014) bevestigt dat nog eens met de opmerking dat “zoveel mogelijk gebouwen bij EnergieRijk 

moeten worden betrokken”.

Dit uitgangspunt van uitbreidbaarheid betekent dat het aantal gebouwen (en eigenaren ervan) dat 

kan aansluiten op EnergieRijk, in principe niet gelimiteerd is. Dat is de ruimte om andere partijen 

toegang te verlenen tot EnergieRijk en zo de beoogde maatschappelijke meerwaarde mogelijk te maken. 

Overige bijdragen aan publieke waarde niet meegenomen in de referentie

De visie geeft aan dat de energievoorziening EnergieRijk moet passen in het beleid voor energie en 

duurzaamheid, van de gemeente Den Haag en de Rijksoverheid. In het algemeen komt dit beleid erop 

neer dat er gestreefd wordt naar reductie van energieverbruik, productie van meer hernieuwbare 

energie en naar een hoger aandeel van hernieuwbare energie in het energieverbruik.

De visie geeft ook aan dat EnergieRijk als voorbeeld gekopieerd moet kunnen worden naar andere 

locaties. De maatschappelijke meerwaarde ervan is, dat andere overheden en private partijen bij 

EnergieRijk in de keuken kunnen kijken, uiteraard binnen de grenzen van een eerlijk en transparant 

speelveld voor de markt. Zo kunnen ze inspiratie opdoen om met de ervaringen uit EnergieRijk zelf 

soortgelijke initiatieven te ontplooien.

Deze bijdragen aan de publieke waarde zijn een afgeleide of een gevolg van de activiteiten 

in de actiesituaties en de arrangementen daarin voor de omgang met de common-pool resource 

hernieuwbare energie in EnergieRijk. Ze spelen zelf geen rol in die omgang met de common-pool 

resource. Daarom heb ik deze bijdragen niet meegenomen in de analyse van arrangementen en hun 

invloed op de publieke waarde.

Samengevat

De hierboven uitgewerkte bijdrage van EnergieRijk aan duurzame ontwikkeling zoals beoogd door 

gemeente en Rijk, is samengevat in tabel 8.1. Figuur 8.2 bevat een grafische weergave van de 

referentie in het raster voor publieke waarde.

De referentie van de publieke waarde voor EnergieRijk is in figuur 8.2 gemarkeerd met een ster (*). 

Rendabele opbrengst: 

levering voldoende en betrouwbaar, 

kosteneffectief, prijsstabiel 

Aantrekkelijke mogelijkheden voor opwekken en/

of verbruik van hernieuwbare energie:

• Voldoende en betrouwbaar voorzien in ener-

giebehoefte vastgoed gemeente Den Haag 

en Rijk in het gebied;

• Kosteneffectief, betrouwbaar, prijsstabiel:

o Optimaliseren systeem EnergieRijk: 

bij voorkeur decentraal, lokaal gerea-

liseerd, schaalvoordelen uit integrale 

gebiedsgerichte benadering,  

benutten mogelijkheden gebouwen 

en bestaande infrastructuur voor 

distributie, beheer en levering;

o Financieren, ontwikkelen, realiseren en 

exploiteren van EnergieRijk door markt;

o Verbintenis gemeente en Rijk aan ex-

ploitant van EnergieRijk met garanties 

voor levering hernieuwbare energie voor 

10 à 20 jaar.

Maatschappelijke meerwaarde: 

participatie andere lokale partijen met 

vastgoed in het gebied

Participatie in opwekken en/of verbruik van 

hernieuwbare energie:

• Flexibel en uitbreidbaar ontwerp systeem 

EnergieRijk, met oog op eventuele aanslui-

ting van meer vastgoed en andere eigena-

ren, maakt deelname van andere partijen 

en vastgoed in het gebied mogelijk, naast 

gemeente Den Haag en Rijk.

Tabel 8.1 Beoogde publieke waarde van EnergieRijk
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Uitgangspunt is dat in ieder geval Den Haag en het Rijk met hun vastgoed meedoen aan EnergieRijk 

(verticale as). EnergieRijk zal voldoende hernieuwbare energie moeten kunnen ontsluiten om in de 

energiebehoefte van Den Haag en het Rijk te voorzien (horizontale as).

De pijl rechts omhoog gericht representeert de intentie ook andere partijen met hun vastgoed bij 

EnergieRijk aan te laten sluiten.

De invloed van arrangementen op de publieke waarde

Zoals in paragraaf 5.1 aangegeven zijn er zes actiesituaties gedefinieerd, drie voor bestuur van 

toegang tot hernieuwbare energie (visie/beleid, maatregel toegang, borgen draagvlak) en drie voor 

ontwikkelen van ontsluiten van hernieuwbare energie (missie, maatregel ontsluiting, instemmen 

gevolgdragers). In de tijdsperiode van eind 2011 tot eind 2015 zijn in de casus EnergieRijk op één na 

alle actiesituaties van toepassing geweest. Alleen de actiesituatie ‘instemmen gevolgdragers’ is nog 

niet aan de orde geweest, omdat de aanbesteding van EnergieRijk aan het einde van 2015 nog niet 

begonnen is en er nog geen aanleiding en gelegenheid is geweest voor partijen die niet betrokken 

zijn bij EnergieRijk zich te informeren over de gevolgen van EnergieRijk en eventueel bezwaar aan 

te tekenen. Partijen zijn in de actiesituaties aan de slag gegaan met het oog op de bijdrage aan 

duurzame ontwikkeling. Een aantal keren heeft dit tot arrangementen tussen partijen geleid. Een 

overzicht van alle geïdentificeerde arrangementen is opgenomen in bijlage 4. Het grootste deel van 

de geïdentificeerde arrangementen draagt bij aan duurzame ontwikkeling zoals beoogd en vastgelegd 

Figuur 8.2 Referentie in raster voor publieke waarde van EnergieRijk

in de referentie. Van de geïdentificeerde arrangementen zijn er vijf met een uitkomst die de publieke 

waarde versterken of beperken.

Tabel 8.2 geeft een overzicht van de arrangementen met uitkomsten die duurzame ontwikkeling 

versterken of beperken. Het merendeel van deze arrangementen heeft uitkomsten die een rem 

vormen op duurzame ontwikkeling en de beoogde publieke waarde ervan (1B, 3B, 4O en 5B). Alleen 

het arrangement van de Aanloopfase (2O) versterkte de publieke waarde van duurzame ontwikkeling. 

Dat was ook wat de Stuurgroep met dit arrangement wilde bewerkstelligen.

In figuur 8.3 is in het publieke waarderaster grafisch weergegeven hoe het vooruitzicht op de 

haalbare publieke waarde van EnergieRijk zich in de tijd heeft ontwikkeld. Vanaf de start van het 

project keken gemeente en Rijk naar de mogelijkheden om marktpartijen toegang te verschaffen tot 

EnergieRijk als investeerder, ontwikkelaar en exploitant. Marktpartijen reageerden op dat idee dat zij 

verbintenissen nodig achtten van 10 à 20 jaar tussen gemeente en Rijk enerzijds en de marktpartij 

anderzijds om de risico’s voor investerende marktpartijen acceptabel te houden. Dit ging ten koste 

van de flexibiliteit in de opzet van het systeem en in het aanpassen ervan naar de actuele stand 

van de techniek (1B). De nauwkeurige voorbereiding van het systeemconcept, onder meer door de 

extra toegevoegde Aanloopfase, verhoogde het vertrouwen in het concept (2O). Deze ontwikkelingen 

hebben effect op de rendabele opbrengst, maar niet op de beoogde maatschappelijke meerwaarde.

De gemeente Den Haag en de Rijksoverheid bekrachtigden de verdieping van de samenwerking in 

een overeenkomst voor samenwerking in de voorbereiding en uitvoering van de aanbesteding. Maar 

in die overeenkomst ontbreekt de prikkel om andere partijen met hun vastgoed deel te laten nemen 

aan EnergieRijk en om meer hernieuwbare energie op te wekken om die andere partijen te kunnen 

bedienen (3B). Vervolgens raakte in de voorbereiding van de aanbesteding het beoogde doel van de 

maatschappelijke meerwaarde, namelijk maximalisatie van de productie van hernieuwbare energie 

en het openstellen van de energievoorziening voor andere partijen, uit beeld (4O en 5B), althans 

voorlopig.
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Effect arrangementen op beoogde duurzame ontwikkeling

Rendabele opbrengst 
Voldoende en betrouwbare levering, 

kosteneffectief, prijsstabiel

Maatschappelijke meerwaarde
Participatie andere partijen

Bestuur- 
arrangement

1B- Gezamenlijke intenties 

 minder flexibiliteit in ontwikke-

ling, realisatie, exploitatie.

Ontwikkel-
arrangement

2O+ Aanloopfase  

 meer inzicht in risico’s en 

beheersing ervan.

Bestuur- 
arrangement

3B- Samenwerkingsovereenkomst  

 geen prikkel voor meer opwekken 

dan voor gemeente en Rijk.

3B- Samenwerkingsovereenkomst  

 geen prikkel voor aansluiten 

vastgoed van derden. 

Ontwikkel-
arrangement

4O- Geen third party access stads-

warmtenet  

 minder haalbare systeemop-

lossingen, minder mogelijkheden 

aansluiting vastgoed.

Bestuur- 

arrangement

5B- Wijkende belangen, uitstel 

aanbesteding  

 bij afhaken gemeente minder 

opwekken.

5B- Wijkende belangen, uitstel 

aanbesteding  

 mogelijk afhaken van gemeente 

als participant.

#X: arrangement met volgnummer #, type X (B = Bestuur-arrangement, O = Ontwikkel-arrangement);
+ : positief effect op, - : negatief effect op rendabele opbrengst of maatschappelijke meerwaard

Tabel 8.2 Casus EnergieRijk: overzicht arrangementen met effect op publieke waarde

#B: Bestuur-arrangement; #O: Ontwikkel-arrangement 

Figuur 8.3 Casus EnergieRijk: verloop haalbare publieke waarde tot eind 2015

De ontwikkelingen na begin 2016, beschreven aan het eind van paragraaf 8.3 (‘Heroriëntatie en 

nieuw elan’), heb ik slechts in globale zin geïnventariseerd. Uit de beschikbare informatie zijn in 

die periode twee arrangementen geïdentificeerd met een effect op de haalbare publieke waarde, 

zie figuur 8.4: het ontsluitingsarrangement 6O (plan van aanpak voor Fase I) en het toegangsarran-

gement 7B (Green Citydeal EnergieRijk Den Haag).
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8.5 Publieke waarde exclusief voor (semi)publieke organisaties

De onderzoeksvraag van de casus-EnergieRijk luidde als volgt:

EnergieRijk startte met een samenwerking van de gemeente Den Haag en het Rijk. Welke arrangemen-

ten hebben de samenwerking versterkt, eraan bijgedragen dat de visie over participatie van andere 

partijen met vastgoed in het gebied geleidelijk uit beeld raakte, dat in de loop van de tijd verschil 

van inzicht is ontstaan tussen de gemeente en het Rijk en dat de aangekondigde aanbesteding eind 

2017 voorlopig werd opgeschort?

Wat betreft hernieuwbare energie heeft de situatie in de binnenstad van de gemeente Den Haag 

de kenmerken van een common-pool resource. De uitdaging die de gemeente en het Rijk zichzelf 

hebben gesteld in EnergieRijk is het zoveel mogelijk met lokale en decentrale systemen ontsluiten 

van hernieuwbare energie in combinatie met maximalisatie van participatie van andere partijen 

in het gebied van EnergieRijk. Hoewel ze in het project niet expliciet hebben stilgestaan bij deze 

kenmerken, hebben de gemeente Den Haag en het Rijk in het project veel activiteiten ondernomen 

#B: Bestuur-arrangement; #O: Ontwikkel-arrangement

Figuur 8.4 Casus EnergieRijk: verloop haalbare publieke waarde vanaf begin 2016

die passen bij de omgang met een common-pool resource.

Aan het einde van de periode van onderzoek (jaarwisseling 2015/2016), maar ook bij de afronding 

van de casusrapportage medio 2018 waren er nog geen concrete resultaten bereikt in de inrichting 

van EnergieRijk. Eind 2015 is de aanbesteding weliswaar voorbereid, maar deze is nadien opgeschort 

vanwege wijkende belangen tussen de gemeente Den Haag en de Rijksoverheid. 

Wel heeft EnergieRijk de gemeente Den Haag geïnspireerd om elders in de stad een soortgelijke 

aanpak als EnergieRijk toe te passen. Toch is dit resultaat niet rechtstreeks toe te schrijven aan 

EnergieRijk zelf.

In de aanvankelijke opzet van EnergieRijk was de ruimte voor private partijen zo groot mogelijk 

gehouden om zelf met creativiteit en ondernemerschap een aantrekkelijk en haalbaar systeem te 

ontwikkelen en aan te reiken. Dat leidde tot onzekerheid over de risico’s bij de geconsulteerde 

marktpartijen, temeer daar deze partijen niet eerder waren geconfronteerd met een uitdaging met 

de omvang en complexiteit van EnergieRijk. Daarom hadden marktpartijen van begin af aan bij de 

overheden aandacht gevraagd voor het aanvaardbaar houden van hun risico’s. De maximalisatie van 

ruimte voor creativiteit en ondernemerschap voor ontwikkelen bij marktpartijen zorgde er ook voor, 

dat door reacties en bezwaren van die partijen (bijvoorbeeld over toegang tot het stadswarmtenet) 

ook de overheden zich onzeker voelden over de risico’s van EnergieRijk ten aanzien van de verwachte 

vooruitzichten op een haalbaar en rendabel systeem.

Aan het begin van het project had EnergieRijk het karakter van een gebiedsgeoriënteerde 

ontwikkeling van een energievoorziening met maximalisatie van de opwekking van hernieuwbare 

energie. Daaraan zouden ook andere partijen met hun vastgoed dan de twee overheden kunnen 

aansluiten. In de loop van het project is de doelstelling losgelaten om andere partijen in het gebied 

te betrekken bij EnergieRijk. Dat is geheel toe te schrijven aan bestuur-arrangementen. Zo bevat de 

Samenwerkingsovereenkomst geen prikkel om andere partijen met hun vastgoed bij de uitwerking 

van EnergieRijk te betrekken. Later, toen de stuurgroep vaststelde dat gemeente en Rijk wijkende 

belangen hadden, besloten gemeente en Rijk de aanbesteding op te schorten zonder in overweging 

te nemen wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn voor de mogelijke betrokkenheid van andere 

partijen en zelfs voor de betrokkenheid van de overheden zelf. Het nieuwe elan en de heroriëntatie 

van het project hebben weliswaar tot betrokkenheid van meer partijen uit het gebied geleid, maar wel 

op basis van exclusiviteit in een Green Citydeal en beperkt tot publieke en semipublieke organisaties. 

De oriëntatie van het project EnergieRijk, die aanvankelijk was gericht op een gebiedsgeoriënteerde 

ontwikkeling van een energievoorziening met hernieuwbare energie waarin de gemeente Den Haag 

en het Rijk samen het voortouw namen, is zo gaandeweg aangepast naar de ontwikkeling van een 

voorziening voor, vooralsnog, een selecte groep van (semi)publieke organisaties.
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9.1 Introductie – een enclave in de haven

Aan de linkeroever van de Nieuwe Maas, tussen de Eemhaven en de Waalhaven ligt de wijk Heijplaat, 

onderdeel van het stadsdeel Charlois in de gemeente Rotterdam. De wijk ligt op een bijzondere 

locatie en heeft een bijzonder verleden. Het is een uniek en geïsoleerd stuk bewoond Rotterdam, 

met aan de noordkant de Nieuwe Maas en verder overal omgeven door havens en industrieterreinen. 

Die unieke ligging werkt door in de inrichting van de wijk, de sociale leefomgeving en de opbouw van 

de infrastructuur zoals die voor energie. 

De gemeente Rotterdam heeft in het Bestemmingsplan ‘Nieuwe Dorp Heijplaat’ de wijk gekarak-

teriseerd als een “kleinschalige bebouwing in tuindorp-setting”. Heijplaat is, ondanks dat het ligt in 

de gemeente Rotterdam, een dorp te noemen, of beter gezegd: een enclave in de haven. 

De wijk Heijplaat: voor werknemers van de RDM 

De geschiedenis van Heijplaat (de informatie hierover is voornamelijk betrokken uit Hoven, 2017) is 

nauw verbonden met die van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij RDM. De RDM is in 1902 opgericht 

voor het bouwen en onderhouden van schepen. Later legde de RDM zich ook toe op het construeren 

van brugdelen en boorplatforms. Op zijn hoogtepunt had het bedrijf zevenduizend personeelsleden 

en had het een toonaangevende positie tussen de Nederlandse scheepswerven.

Om haar werknemers dicht bij het bedrijf te kunnen huisvesten kocht de RDM een stuk grond van 

de gemeente Rotterdam. Daarop is vanaf 1914 tot in de jaren twintig de wijk Heijplaat gebouwd, 

toen nog bestaande uit ongeveer driehonderd woningen en voorzieningen zoals een badhuis, een 

bibliotheek, winkels, scholen en kerken. Na de Tweede Wereldoorlog breidde Heijplaat gestaag uit 

tot ongeveer negenhonderd woningen en een bevolkingsomvang van zeventienhonderd.

De wijk heeft moeilijke momenten gekend. Op 6 april 1983 ging RDM failliet (Geschiedenis van 

RDM Rotterdam, 2016). Veel werknemers raakten werkloos, het bedrijf werd gesaneerd en enkele 

onderdelen werden ondergebracht in een nieuwe onderneming, RDM Nederland BV, in eigendom 

van de Rijksoverheid. Het bedrijf wijzigde sindsdien enkele keren van koers en zelfs een keer van 

naam, onder meer bij de overname van het bedrijf door de Royal Begemann Group van Joep van 

den Nieuwenhuyzen. In 1996 nam hij als privépersoon de RDM-onderdelen van de Begemann Group 

over. De keuze voor de activiteiten die deze onderdelen zouden verrichten, markeerde het einde 

van de scheepsbouwactiviteiten van de RDM, die indertijd de aanleiding waren voor de bouw van 

Heijplaat. Vanaf 1983 was sprake van een steeds verdere afnemende werkgelegenheid bij de RDM 

en haar opvolgers. 

Het faillissement van RDM gaf voeding aan het idee om Heijplaat, net als Blankenburg bij Rozendaal 

Op een gegeven moment gingen volgens Arjan Hoefnagels van Havenbedrijf Rotterdam NV 

de betrokken partijen ieder individueel aan de slag met de afspraken. Ze communiceerden 

met elkaar en stemden met elkaar af als ze dat zelf nodig achtten: “Iedereen had echt de 

houding van: Dit is mijn afsprakendeel. Daar sta ik voor aan de lat en dat doe ik.”

9 Casus Heijplaat - energie in  
integrale gebiedsontwikkeling
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in de jaren zestig, op te heffen en het gebied beschikbaar te stellen voor uitbreiding van havens en 

industrie. Het voornemen van de gemeente hiertoe in 1990 ontmoette heftige protesten in de wijk. 

Die waren zo sterkt dat de gemeenteraad later in het jaar besloot Heijplaat toch te behouden. Maar 

bij het besluit tot behoud diende een nieuw probleem zich aan. 280 woningen in het Nieuwe Dorp, 

de uitbreiding van Heijplaat na de Tweede Wereldoorlog, bleek in slechte bouw- en woontechnische 

staat te zijn. De sanering van deze woningen is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de wijk 

die verderop in dit hoofdstuk is toegelicht. 

Bij de afronding van dit proefschrift bevat de wijk ruim 1700 inwoners, verdeeld over 820 huis-

houdens (bron: Wijkinformatie Heijplaat, Rotterdam, 2019).

Figuur 9.1 Overzicht wijk Heijplaat (© OpenStreetMap-auteurs)

Nieuw elan voor de wijk

Gemeentelijke instanties en woningcorporatie Woonbron werkten vervolgens aan nieuw elan voor de 

wijk. De focus lag daarbij op vernieuwing van het Nieuwe Dorp en een nieuw nuttig gebruik van het 

terrein van de voormalige RDM.

De gemeente stelde plannen op voor de verbetering van het Nieuwe Dorp. Zo staat in het Bestem-

mingsplan ‘Nieuwe Dorp Heijplaat’, dat “een aanzienlijk deel van de woningen in de wijk (280, FvB) 

een slechte bouw- en woontechnische kwaliteit heeft. Het grootste deel van deze woningen staat in 

het naoorlogse Nieuwe Dorp. Eigenaar Woonbron heeft besloten om de betreffende woningen te slopen 

en te vervangen door nieuwbouw. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn onder andere het zoveel 

mogelijk handhaven van bestaande Infrastructuur en het behoud van de huidige gebiedskwaliteiten 

en voorzieningenniveau.”

Het RDM-terrein bevat kantoren, grote hallen en andere faciliteiten voor de scheepsbouwactiviteiten 

van weleer. Sinds het RDM-terrein in 2002 in eigendom was gekomen van Havenbedrijf Rotterdam NV, 

hebben de gebouwen, hallen en faciliteiten nieuwe bestemmingen gekregen: vergader- en congres-

ruimtes, onderzoeksinstellingen en onderwijs (Albeda College, Hogeschool Rotterdam en Academie 

voor Bouwkunst), onder de gezamenlijke noemer ‘RDM-Campus’. 

Het Nieuwe Dorp en de RDM-Campus zijn belangrijke troeven in de gebiedsontwikkeling van 

Heijplaat en de rol van hernieuwbare energie daarbij. Het verzet in 1990 tegen opheffen van de 

wijk heeft zijn sporen nagelaten in de houding van de bevolking van Heijplaat jegens de gemeente 

Rotterdam. De bevolking begroet plannen en initiatieven van de gemeente met de nodige scepsis. 

Het doet de positie van de wijk als enclave in de haven eer aan.

Diverse betrokkenen die voor de casus-Heijplaat zijn geïnterviewd benadrukken dat er ook sprake 

is van idealisme. Zo stelt Fred Akerboom, projectmanager duurzaam van Stadsontwikkeling van de 

gemeente Rotterdam, dat Heijplaat een mooi voorbeeld is van een wijk waarin het nadeel van de 

geïsoleerde ligging tot een voordeel voor het realiseren van duurzaamheid kan worden omgebogen.

Het klimaatbeleid van de gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam herbergt binnen haar grenzen veel industriële en haven gerelateerde activi-

teiten. Mede daarom heeft de stad samen met andere partijen in de afgelopen jaren veel initiatieven 

ontplooid voor duurzame ontwikkeling.

In het oog springend was het Rotterdam Climate Initiative, een publiek-privaat samenwerkings-

verband geïnspireerd door het bezoek van president Clinton in december 2006 en gestart in mei 

2007 (Leene.txt BV, 2009). Hierin heeft de gemeente haar ambities verwoord voor een combinatie 

van reductie van de CO2-uitstoot (50% in 2025 ten opzichte van 1990), voorbereid zijn in 2025 op 

de zeespiegelstijging (climate proof) en versterking van de Rotterdamse economie. Het Rotterdam 

Clmate Initiative heeft aan de basis staan van verschillende activiteiten en studies, waaronder een 

studie CO2 intelligent urban development in the Maas and Rijn harbours en een de introductie van 

een aanpak voor CO2-neutrale stedelijke planning verwoord in de Rotterdam Energy Approach and 

Planning REAP (Tillie, Dobbelsteen, Doepel & Joubert, 2009, updated 1 april 2016). 

In 2011 presenteerde het gemeentebestuur van Rotterdam het Programma Duurzaam (Nieuwsbericht 

‘Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden van start’, 19-06-2009). Het bevat een motivatie voor 

de inzet van de gemeente op duurzame ontwikkeling, welke ambities ze heeft en hoe en met wie 
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ze die denkt te realiseren. Het programma richt zich op tien duurzaamheidsopgaven. Van die tien 

opgaven gaan er zes in op duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie: 

1.       vooroplopen bij verminderen CO2-uitstoot, 

2.       verbeteren van de energie-efficiëntie, 

3.       omschakelen naar duurzame energie en biomassa als grondstof, 

7.       vergroten van duurzame investeringen en bevorderen van duurzame producten en diensten,

8.       vergroten van draagvlak voor duurzaamheid en verankering van duurzaamheid in  

          onderwijs en onderzoek,

10.      bevorderen van duurzame gebiedsontwikkeling.

Op Heijplaat komen deze opgaven bijeen, en dat wordt ook onderkend in het programma:

“Het monumentale RDM-terrein op Heijplaat is sinds 2009 de vestigingslocatie van de Hoge-

school Rotterdam en het Albeda College. Op de RDM-Campus werken onderwijs, wetenschap 

en bedrijven samen aan duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van bouwen, 

mobiliteit en energie. Het vooroorlogse tuindorp Heijplaat is daar een ideale proeftuin voor. 

Bewoners en woningcorporatie Woonbron werken hier samen met de gemeente, de deelge-

meente Charlois en de Hogeschool Rotterdam aan een klimaatneutrale en klimaatbestendige 

woonwijk. … Zo komt alles op Heijplaat samen: kennisontwikkeling, praktijkonderzoek (samen 

met de bewoners) en uithangbord voor duurzame innovaties.”

De invulling van deze opgaven en de rol van Heijplaat hierin komt tot uiting in verschillende docu-

menten over het gemeentelijk beleid. In het Bestemmingsplan ‘Nieuwe Dorp Heijplaat’ (3 oktober 

2013) hebben de opstellers een overzicht gemaakt van gemeentelijk beleid dat relevant is voor dat 

bestemmingsplan. Zo gaat de ‘Ruimtelijke visie Stadshavens: creating on the edge’ in op duurzame 

gebiedsontwikkeling. De ‘Structuurvisie Stadshavens’ stelt dat het Nieuwe Dorp gedeeltelijk zou 

worden gesloopt en energieneutraal en klimaatbestendig herbouwd. Woningcorporatie Woonbron 

heeft in haar ‘Visiedocument Nieuwe Dorp’ van 2008 aangegeven de ontwikkeling van het Nieuwe Dorp 

aan te laten sluiten op de gebiedsontwikkeling van de wijk en daarbij in te zetten op duurzaamheid.

Het beleid van de gemeente Rotterdam voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie 

culmineerde in een aanvraag voor ondersteuning voor duurzame ambities voor Heijplaat uit het 

landelijke ‘Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden’ IKS. Daarmee legde de gemeente zich ook 

richting de landelijke overheid vast op haar duurzaamheidsopgaven. Ik heb deze aanvraag gekozen 

als startpunt dit casusonderzoek over de duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie in de 

wijk Heijplaat.

Inzet: integrale gebiedsontwikkeling met ruimte voor hernieuwbare energie

Op 14 september 2010 heeft de gemeente Rotterdam een aanvraag ingediend bij het ‘Innovatiepro-

gramma Klimaatneutrale Steden’ IKS voor ondersteuning van het projectvoorstel Klimaatneutraal 

Heijplaat (2010). De honorering van het voorstel door Agentschap NL, de uitvoeringsorganisatie van 

het Rijk die verantwoordelijk was voor de beoordeling van de projectvoorstellen, was de opmaat 

voor diverse initiatieven, overeenkomsten en andere afspraken. Deze waren gericht op een brede en 

integrale gebiedsontwikkeling van de wijk. Duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energie waren 

twee van de vele punten van aandacht in gebiedsontwikkeling.

De aanvraag in 2010 voor ondersteuning van het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat door 

het ‘Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden’ IKS laat zien dat de gemeente Rotterdam met 

haar klimaatbeleid in de hand de ambitie had om de wijk Heijplaat en andere wijken te vernieuwen 

en te verduurzamen en zo op de toekomst voor te bereiden. Het projectvoorstel gaat nog verder: 

het presenteert de voorgestelde ontwikkelingen in Heijplaat als een inspirerend voorbeeld van hoe 

elders in de stad en daarbuiten duurzame ontwikkeling en de inzet van hernieuwbare energie kunnen 

worden aangepakt. De ambitie was mede gebaseerd op idealistische motieven over hoe creativiteit, 

samenwerking tussen overheden en markt en afstemming met de partijen gevestigd in Heijplaat, 

waaronder de bevolking, deze ontwikkeling mogelijk zullen maken.

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden IKS

Het ‘Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden’ is medio 2009 ingesteld door Jacqueline 

Cramer, indertijd minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het Kabi-

net-Balkenende IV. Kenmerkend voor het programma is de focus voor leren in de praktijk langs 

drie programmalijnen: realiseren en evalueren van concrete proefprojecten, specifiek onderzoek 

voor kennisontsluiting, kennisoverdracht van leerervaringen (Nieuwsbericht ‘Innovatieprogramma 

Klimaatneutrale Steden van start’, 19-06-2009). 

Agentschap NL was de uitvoeringsorganisatie van het Rijk die de beoordeling van project-

voorstellen voor het IKS als taak had toegewezen gekregen.

De aanvraag betekende ook, dat duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energie voor de wijk al 

snel na 2010 onderdeel waren van de brede context van de gebiedsontwikkeling van de wijk. Een 

belangrijk onderwerp in Klimaatneutraal Heijplaat is bewonersparticipatie. Deze is overgenomen in 

de samenwerkingsovereenkomsten omdat dit niet alleen goed is voor het draagvlak voor ontwikkelin-

gen, zoals die voor hernieuwbare energie, maar ook past bij de sociale ontwikkeling van de wijk. De 

voornemens voor duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energie in het IKS-project Klimaatneutraal 

Heijplaat dienen daarbij als uitgangspunt.

Ondanks het project Klimaatneutraal Heijplaat en samenwerkingsovereenkomsten was de stand 

van zaken eind 2017 dat ambities voor hernieuwbare energie en participatie van de bewoners daarbij 

nog slechts ten dele zijn gerealiseerd. Maar daarbij dient aangemerkt dat geïnterviewde betrokkenen 

benadrukten dat er wel stappen zijn gezet en dat het proces van gebiedsontwikkeling en de rol van 

hernieuwbare energie daarin nog steeds gaande is. De onderzoeksvraag luidt als volgt.

Onderzoeksvraag:

Welke arrangementen hebben ertoe geleid dat, ondanks de context van een brede en integrale 

gebiedsontwikkeling van de wijk, op het moment van afsluiting van de rapportage van deze casus 

(eind 2017) de opbrengst van lokaal opgewekte en verbruikte hernieuwbare energie kleiner is dan 

beoogd en de voorgenomen participatie van bewoners slechts beperkt van de grond is gekomen?

Er zijn in totaal twintig arrangementen geïdentificeerd (zie voor het overzicht daarvan figuur B5.1 in 

bijlage 5 Achtergrondinformatie casus Heijplaat). De paragrafen 9.2 en 9.3 gaan over de chronologische 

behandeling van de gebeurtenissen in deze casus. Van de twintig arrangementen bleken zes stuks 

met hun uitkomst effect te hebben gehad op de haalbare publieke waarde.
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9.2 Innovatieprogramma als vliegwiel voor duurzame ontwikkeling

De aanvraag in 2010 van de Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam voor ondersteuning uit het IKS 

van het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat zette de toon voor de plannen en inzet in de jaren na 

2010 voor een duurzame gebiedsontwikkeling van de wijk. Kenmerkend hiervoor is de aanbiedingsbrief 

van de hand van de Directeur Klimaat van de Bestuursdienst, mevrouw P.W. Verhoeven. Zij stelde dat 

in het plan Klimaatneutraal Heijplaat “de bewoner centraal wordt gesteld en dat uitwerking wordt 

gegeven aan bewonersparticipatie, zelflevering van zonne-energie, kennisoverdracht en communities 

of practice, en regie en governance”. Naast de gemeente ondersteunden ook de woningcorporatie 

Woonbron, Havenbedrijf Rotterdam NV en Hogeschool Rotterdam het projectvoorstel. 

Bijzondere aandacht verdient woningcorporatie Woonbron. In de tijd van de voorbereiding van de 

aanvraag waren haar ambities hoog. Woonbron zocht de koppeling tussen haven en stad en opereerde 

daarmee soms buiten haar kerntaken. Victor Dreissen, werkzaam bij woningcorporatie Woonbron, 

indertijd als programmamanager voor beleid, communicatie en marketing in de wijk Heijplaat: 

“Toen groeiden de bomen hoger dan nu.” Met die ambitie sloot Woonbron aan bij het projectvoorstel 

Klimaatneutraal Heijplaat en de aanvraag voor subsidie uit het IKS daarvoor. In 2014 veranderden de 

condities waarin Woonbron kan werken aanzienlijk en laat Woonbron deze ambitie los (zie daarover 

paragraaf 9.3).

In het projectvoorstel staan verder energieleverancier Eneco en netwerkbedrijf Stedin genoemd 

als partner. Dat partnerschap ging over de ontwikkeling van zonne-energie systemen in de wijk.

“Klimaatneutraal” met de bewoner centraal

Het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat (2010) is opgebouwd rond vier deelprojecten en negen 

zogeheten ‘duurzame sporen’. Het projectvoorstel is breder dan alleen de inzet van hernieuwbare 

energie. Daarom is het onderzoek van de casus-Heijplaat alleen ingegaan op de onderdelen die 

relevant zijn voor het onderzoeksonderwerp (duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie).

De vier deelprojecten zijn alle relevant voor het onderzoeksonderwerp. Met het deelproject 

‘bewonersparticipatie’ benadrukken de opstellers dat het vooral om het belang van de bewoners 

gaat. Zij willen een aantrekkelijke wijk en garanties dat het voorstel de energierekening stabiel 

houdt en liefst verlaagt. Een ander deelproject, ‘zelflevering van zonne-energie’, beoogt zelflevering 

van hernieuwbare energie (opbrengst van zonnepanelen op het dak voor eigen gebruik) financieel 

aantrekkelijk te maken. Dat is bij nieuwbouwwoningen makkelijker te realiseren dan in bestaande 

woningen. Daarin voorziet het project door oplossingen op blokniveau, met onderlinge afstemming 

tussen individuele woningen van opwekken en verbruik van hernieuwbare energie. De overige twee 

deelprojecten gaan over het verspreiden en elders nuttig toepassen van kennis opgedaan met Kli-

maatneutraal Heijplaat en over de organisatie van de regie van het project. 

Van de negen ‘duurzame sporen’ noem ik het lokale warmtenet (spoor 1), de oprichting van 

energiebedrijf ‘Energiek’ (spoor 3), energiemeters en smart grids (spoor 4), een demonstratieveld 

met mini-windturbines (spoort 5) en prototypes van duurzame systemen in het initiatief ‘Concept 

House Village’. Kenmerkend voor deze sporen is, in lijn met het begrippenkader van deze studie, dat 

ze alle gaan over mogelijke maatregelen voor het ontsluiten van hernieuwbare energie.

Op 24 november 2010 ontving de gemeente Rotterdam het besluit van Agentschap NL om het 

projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat te honoreren en een subsidie toe te kennen ter waarde van 

€ 850.000,- (Berns, 2010). Het voorstel is daarmee een IKS-project geworden met geld en ondersteuning 

om het project uit te voeren.

De bewoners hebben in het projectvoorstel een belangrijke rol toegewezen gekregen. De aanbiedings-

brief geeft aan dat “de bewoners hier hard aan gaan werken”, maar de bewoners hebben zelf niet 

actief bijgedragen of deelgenomen aan de voorbereiding van het projectvoorstel (bron: Nico Prins, 

voorzitter van de Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat VWH). Het was immers een projectvoorstel 

waarvoor de bestuurder het initiatief heeft genomen met de intentie de bewoners op enigerlei wijze 

te betrekken bij de uitwerking ervan. 

Begrippen klimaatneutraal, CO2-neutraal en energieneutraal

Klimaatneutraal is een begrip dat tegenwoordig nog maar weinig wordt gebruikt. De reden 

daarvoor is de vage betekenis en een hoog en onduidelijk abstractieniveau (Nieuwe DigiGids 

energieneutraal bouwen, 08-01-2012): 

“Klimaatneutraal is een term om aan te geven dat bepaalde activiteiten geen negatief effect 

hebben op het klimaat, waarmee men wil zeggen: geen emissie van CO2 en andere broeikasgas-

sen. Te bereiken door sterke reductie van emissies en door compensatie (bijv. boomaanplant) 

van CO2-uitstoot. Steden als Amsterdam en Rotterdam hebben aangegeven ‘klimaatneutrale’ 

steden te willen worden.

Klimaatneutraal is echter een nogal vaag begrip. Veel processen en stoffen zijn van invloed 

op ons klimaat. In de gebouwde omgeving vermijden we deze term daarom liever en is het 

duidelijker om te spreken over CO2-neutraal (in dat geval is de netto CO2-uitstoot van een 

bepaalde activiteit nihil, FvB). Een alternatieve invalshoek is energieneutraal.”

Volgens dezelfde bron en het ‘Infoblad Energieneutraal Bouwen’ (Infoblad energieneutraal 

bouwen: Definitie en ambitie, 01-2015) kan het begrip CO2-neutraal het beste worden gebruikt 

voor de duurzaamheidprestatie van een organisatie. Het begrip is breder dan energieneutraal 

en dekt onderwerpen als energiebesparing in gebouwen, CO2-reductie in mobiliteit, inzet van 

hernieuwbare energie en CO2-compensatie.

Het infoblad geeft de volgende definitie van energieneutraal. 

“Een energieneutraal gebouw heeft een energieprestatiecoëfficiënt EPC gelijk aan nul. De EPC 

wordt bepaald aan de hand van de norm NEN 7120 (Energieprestatie van Gebouwen EPG) waarbij 

gebruik gemaakt kan worden van de voornorm NVN 7125 (Energieprestatienorm Maatregelen 

op Gebiedsniveau EMG). Kenmerken van deze bepalingsmethoden zijn:

• Energiegebruik bepaald onder standaard gebruik- en klimaatcondities;

• Alleen gebouw gebonden energiegebruik gewaardeerd in energieprestatie;

• Gebiedsgebonden maatregelen kunnen – indien aan de orde – gewaardeerd met de EMG;

• Energieopwekking kan in en buiten het gebouw;

• Inzet hernieuwbare energiebronnen gewaardeerd;

• Netto energiegebruik bepaald over een jaar.”

In het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat staat ‘klimaatneutraliteit’ expliciet als doel 

genoemd. In overeenkomsten en afspraken voor Heijplaat in de jaren na de toekenning van de 

IKS-subsidie in 2010 wordt vaak gesproken van ‘energieneutraliteit’. 
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Over de uiteindelijke resultaten van het IKS-project zijn de geïnterviewden over het algemeen 

kritisch. Prins van de Vereniging Wijkbewoners Heijplaat VWH is het meest uitgesproken: hij vindt 

het IKS-project mislukt. Hij voelt zich daarin gesterkt door het rapport van de Hogeschool Rotterdam 

met de evaluatie van de resultaten van het project (Machielse & Frederiks, 2013). Hij stelt ook vast 

dat “veel projecten aangedragen door de bewoners zijn afgekeurd.”

Stefano Clarijs, in die tijd namens het CDA lid van de Deelgemeenteraad Charlois, onderkent ook 

dat het geld beter had kunnen worden besteed. Maar hij toont ook begrip door te stellen dat het IKS 

en het project voor Heijplaat voor alle betrokkenen een experiment was, iets wat ze nog niet eerder 

hadden gedaan en waarmee ze ervaring moesten opbouwen.

We moeten ons echter wel realiseren dat de gebiedsontwikkeling van de wijk Heijplaat ten tijde 

van de interviews nog steeds gaande was en dat later alsnog op enigerlei wijze aan de bezwaren 

tegemoet kon worden gekomen.

SOK-1: integrale aanpak ontwikkeling plangebied

Op 2 september 2011, nog geen jaar na de honorering van het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat 

door het IKS, ondertekenden de gemeente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron en Havenbedrijf 

Rotterdam NV de Samenwerkingsovereenkomst Heijplaat en RDM-terrein, in het vervolg ook ‘SOK-1’ 

genoemd. Verschillende overwegingen lagen hieraan ten grondslag, zoals de noodzaak Heijplaat te 

begeleiden in de transformatie van gebied met voornamelijk haven gerelateerde activiteiten naar 

een woonwijk georiënteerd op het oostelijk gelegen stedelijk gebied.

Het doel van de overeenkomst is volgens artikel 2.1 “het vastleggen van afspraken hoe partijen, 

voor zover het de wederzijdse belangen betreft, gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen 

samenwerken. In de ontwikkeling van Heijplaat en het RDM-terrein met als doel het ontstaan van een 

duurzaam, aantrekkelijk, aaneengesloten woon-, werk-, leer- en verblijfsgebied in het Waal-Eem-

havengebied.” De samenwerkingsovereenkomst is gericht op een brede integrale ontwikkeling van 

Heijplaat en is opgesteld met de nadruk op een bestuurlijke invalshoek. Dat is niet zo vreemd, omdat 

de ondertekenaars van de overeenkomst vooral afkomstig zijn vanuit de gemeente en van partijen 

met een publieke taakstelling.

Net als in Klimaatneutraal Heijplaat benadrukt deze overeenkomst dat “participatie van bewoners 

van Heijplaat in de planvorming van belang is om te komen tot draagvlak voor de ontwikkeling en 

realisatie” (‘overweging N’). Het sluit aan op de waarneming van Fred Akerboom van Stadsontwikkeling 

van de gemeente Rotterdam, dat de projectleiding van het project Klimaatneutraal Heijplaat geleidelijk 

leerde dat een procesmatige aanpak minder effectief was en dat een open houding naar met name de 

bewoners van Heijplaat was gewenst. De bewoners van Heijplaat waren niet actief betrokken bij de 

voorbereiding van SOK-1 (bron: Prins). Wel staat in paragraaf 2.2 van SOK-1 uitdrukkelijk, dat het in 

het belang van alle ondertekenende partijen is om met de bewoners van Heijplaat te communiceren 

over de plannen.

SOK-1 is bepaald niet vrijblijvend. In de artikelen 13, 14 en 15 zijn duidelijke afspraken vastgelegd 

over de verplichtingen die de partijen naar elkaar toe hebben wanneer een van de partijen zou 

besluiten de samenwerking stop te zetten.

De overeenkomst bevat een uitwerking van de organisatiestructuur, die in ieder geval tot juli 

2017 van toepassing was.

• Aan de top van de overlegstructuur staat het ‘Platformoverleg Heijplaat’. Hierin zitten verte-

genwoordigers van de ondertekenende partijen op directieniveau. Zij zien toe op de voortgang 

van de activiteiten en nemen besluiten om de voortgang te bevorderen.

• Daaronder zit de ‘Programmagroep’, verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst 

en waarin het dagelijkse overleg tussen de partijen plaatsvindt.

Hoewel SOK-1 het belang van betrokkenheid van de bewoners benadrukt, was dit bij de onderteke-

ning van deze overeenkomst nog niet in de organisatiestructuur geëffectueerd. In een later stadium 

namen bewoners het initiatief de ‘Klankbordgroep Heijplaat Vitaal’ op te richten, een gremium voor 

overleg van de ondertekenaars van SOK-1 met bewoners en andere partijen gevestigd in of nabij de 

wijk Heijplaat (bron: Evert van der Stee, in diverse functies werkzaam geweest bij de Rotterdamsche 

Droogdok Maatschappij RDM en later bestuurlijk actief voor de wijk Heijplaat en in de deelgemeen-

teraad Charlois).

Voor deze casus is relevant dat de samenwerkende partijen aangaven een gezamenlijk belang te 

hebben bij de ambitie om Heijplaat klimaatneutraal tot ontwikkeling te brengen. Ze zochten aansluiting 

bij diverse lopende initiatieven, zoals de activiteiten in het project Klimaatneutraal Heijplaat van het 

IKS. Wat betreft duurzaamheid valt in SOK-1 artikel 6.4 op. Hierin staat dat “initiatieven op het vlak 

van duurzaamheid worden geacht een onderdeel van de ontwikkeling van het Plangebied te zijn.” Dat 

betekent dat de ondertekenaars het werken aan duurzaamheid niet beschouwden als een bijzondere 

en apart gedefinieerde en te plannen activiteit, maar als integraal onderdeel van het brede scala 

aan activiteiten voor de ontwikkeling van de wijk. Dat maakte de weg vrij voor de ondertekenende 

partijen om oplossingen pragmatisch en efficiënt uit te werken, waarin ze techniek, financiën en 

organisatie optimaal inzetten en duurzaamheid per definitie en vanzelfsprekend meenemen. Dat was 

een extra ondersteuning voor de ambitie van een energieneutrale ontwikkeling van de wijk, bovenop 

de voornemens die al in het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat waren opgenomen. Verder legde 

men in de overeenkomst vast dat de gemeente Rotterdam het voortouw zou nemen in het opstellen 

van een apart Afsprakenkader Duurzaam Heijplaat/RDM (2012: artikel 6.2).
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Afsprakenkader 2012: baten voor de bewoners

Inmiddels waren initiatieven zichtbaar gericht op praktische uitwerking van een duurzame energie-

voorziening, die paste in de afspraken van SOK-1. Zo verscheen in december 2011 het Uitvoerings-

programma Clean Tech Delta (2011), dat onder meer ingaat op het ‘Concept House Village’ initiatief 

dat op Heijplaat wordt uitgewerkt. Daarnaast werkten energiebedrijf Eneco, netwerkbedrijf Stedin 

en woningcorporatie Woonbron samen aan een plan met de titel ‘Energieneutraal Heijplaat’ (100% 

Heijplaat energie - Rotterdam pakt door, 03-05-2012). Op basis van dat plan sloten die partijen een 

overeenkomst met elkaar. Het plan dat in 2012 verscheen, is een uiting van ambitie en optimisme, 

om “samen Heijplaat te ontwikkelen tot een unieke, 100% energieneutrale vestigingslocatie en 

een broedplaats voor de creatieve en innovatieve maakindustrie en Clean Tech (alle vormen van 

technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing)” (Heijplaat 

energieneutraal - 2014-2015 leerpunten voor de volgende stap, 2015)48. 

 Floor van der Kemp, toentertijd werkzaam bij woningcorporatie Woonbron als projectleider 

gebiedsontwikkeling, onder meer voor Heijplaat, omschrijft het plan als “de droom dat op het 

RDM-terrein zonnepanelen zouden worden gerealiseerd die het dorp (wijk Heijplaat, FvB) zouden 

voeden”. Het is een illustratie van de hoopvolle verwachtingen met het plan ‘Energieneutraal 

Heijplaat’. Ook Gijs Postma, bij Eneco werkzaam voor nieuwe dienstverlening voor de woningsector, 

met name woningcorporaties, geeft aan dat Eneco oog heeft voor een energieneutraal Heijplaat en 

daarover reeds enkele jaren eerder intern onderzoek heeft verricht. Volgens Postma heeft Eneco 

samen met Woonbron gekeken naar “proposities voor bewoners”, met andere woorden: oplossingen 

48 ‘Heijplaat Energieneutraal’ is ook opgenomen in en ondersteund door het innovatieprogramma ‘Proeftuinen Intelligente 
Netten’ in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (bron: 20150900 Heijplaat Energieneutraal – RVO-publicatie 
RVO-076-1501/FS-DUZA).

Toegangsarrangement 1B ‘duurzaamheid onderdeel ontwikkeling plangebied’

 

Met dit arrangement, verwoord in SOK-1, hebben de gemeente Rotterdam, woningcorporatie 

Woonbron en Havenbedrijf Rotterdam NV het bestuurlijke besluit genomen duurzame ontwikkeling, 

waaronder die van de energievoorziening, integraal mee te nemen in de ontwikkeling van het 

plangebied Heijplaat in brede zin. Dat betekent dat de partijen activiteiten voor toegang tot en 

ontsluiten van hernieuwbare energie zouden inbedden in en afstemden met andere activiteiten 

in het plangebied. Verwacht mocht worden dat de ontwikkeling en realisatie efficiënter zou 

zijn met als gevolg minder inzet van middelen en geld. 

 

Partijen, posities en rollen:

Gemeente Rotterdam – B&W: interactieve positie initiator, selector

Deelgemeente Charlois:  interactieve positie intermediair

Havenbedrijf Rotterdam NV: prikkelpositie  supporter

Woningcorporatie Woonbron: prikkelpositie  supporter

 

Het arrangement ‘duurzaamheid onderdeel ontwikkeling plangebied’ (SOK-1) bevorderde 

efficiënte uitvoering van maatregelen en verhoogde zo de kans op een betere rentabiliteit van 

de inzet van hernieuwbare energie in Heijplaat.

die aantrekkelijk en inspirerend zijn voor de bewoners van Heijplaat. 

Het plan Heijplaat Energieneutraal bevat een praktische uitwerking in vier punten voor het bereiken 

van 100% CO2-neutraliteit in de wijk. Het plan vertoont veel analogie met de vier deelprojecten in 

het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat. Zo wil men bewonersparticipatie stimuleren, onder 

meer middels energiecontracten waarmee bewoners meteen korting op hun energiekosten krijgen en 

waarmee ze de mogelijkheid hebben een deel van de opbrengst van die contracten toe te wijzen aan 

een maatschappelijke bestemming. Verder bevat het plan concrete maatregelen voor energiebesparing 

in de bestaande en nog te bouwen woningen, met als resultaat: 16% minder CO2-uitstoot. Intelligente 

energiemeters en gedragsbeïnvloeding zouden tot 7% minder CO2-uitstoot moeten leiden. Verder 

rept het plan over de inzet om van Heijplaat een energieproducent te maken met PV zonne-energie 

panelen op het RDM-terrein en op woningen, waarmee een hoeveelheid hernieuwbare energie zou 

worden opgewekt die equivalent is aan het verbruik van zo’n 140 woningen. Hieruit volgt 11% minder 

CO2-uitstoot. Een windturbine in of vlakbij de wijk geeft de grootste klapper: 66% minder CO2-uitstoot). 

Samen zouden deze maatregelen de CO2-uitstoot van Heijplaat volledig (100%) tenietdoen. 

Het Uitvoeringsprogramma Clean Tech Delta en Energieneutraal Heijplaat laten zien dat in 

die tijd het idee van een integrale voorziening voor hernieuwbare energie voor de wijk Heijplaat 

met mogelijkheden voor participatie van de bewoners breed werd gedeeld door partijen die in de 

ontwikkeling ervan een rol zouden kunnen vervullen.

De tijd was, kortom, rijp voor afspraken voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie in 

Heijplaat. Zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst SOK-1 nam de gemeente Rotterdam 

het initiatief voor het opstellen van het Afsprakenkader Duurzaam Heijplaat/RDM - 2012 (2012). Dit 

Afsprakenkader 2012 verscheen op 27 juni 2012 en beoogde tot een werkprogramma te komen voor 

een “versnelde realisatie van een duurzaam, klimaatbestendig en energieneutraal Heijplaat”. Het 

kader gaat niet alleen over de fysieke transitie, maar heeft ook oog voor sociale en economische 

duurzaamheid.

De focus in het Afsprakenkader 2012 op duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie in de 

wijk komt tot uitdrukking in de lijst van ondertekenaars van het Afsprakenkader 2012. De gemeente 

Rotterdam, woningcorporatie Woonbron en Havenbedrijf Rotterdam NV ondertekenden SOK-1. Deze 

partijen stonden ook aan de wieg van het Afsprakenkader 2012, maar nu sloten ook andere partijen 

zich als ondertekenaar aan: met ervaring met projectontwikkeling (programmabureau Stadshavens 

van de gemeente Rotterdam), met kennis van de actuele stand van zaken in de energietechnologie 

(energie- en netwerkbedrijf Eneco/Stedin) en met toegang tot relevante kennisbronnen (RDM Campus 

met de Hogeschool Rotterdam en het Albeda College voor MBO- en bedrijfsopleidingen).

In het Afsprakenkader 2012 staat de participatie van bewoners nader uitgewerkt. Net als in SOK-1 

bevestigden de ondertekenende partijen, dat de organisatie primair bestaat uit het besluitvormende 

Platformoverleg op directieniveau en een voorbereidende Programmagroep. De inbreng en participatie 

van de bevolking kregen in het Afsprakenkader 2012 hun uitwerking in de vorm van “een zwaarwegende 

rol in de advisering naar het Platformoverleg en een eigen budget ter ondersteuning en stimulering 

van duurzaamheidinitiatieven.” Het onderdeel ‘Processen’ van het Afsprakenkader 2012 beschrijft 

de manier van participatie door bewoners. Zo kregen bewoners de gelegenheid zelf de duurzaam-

heidagenda en de doelen mede vorm te geven en zelf plannen in te dienen. De Programmagroep die 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van SOK-1, beoordeelde de plannen van bewoners en van andere 

partijen en legde vervolgens voorstellen voor besluitvorming over de uitvoering ervan voor aan het 

Platformoverleg. In het Afsprakenkader 2012 staat de aankondiging dat over het kader na bespreking 
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in het Platformoverleg overleg zou plaatsvinden met de bewoners van Heijplaat (vertegenwoordigd 

door de Vereniging Wijkbewoners Heijplaat VWH), het actieve maatschappelijk middenveld van de 

wijk Heijplaat en de bedrijven in de omgeving van ‘het Dorp’, zoals het bewoonde gebied in Heijplaat 

wordt genoemd. 

In het Afsprakenkader 2012 onderkennen de partijen, dat zij energieneutraliteit technisch 

alleen kunnen realiseren met een integrale aanpak met inzet van een effectieve combinatie van 

energiemaatregelen, verbeteren van woningen en gebouwen, beleid en wet- en regelgeving van de 

lokale overheid (gemeente, gebiedsmanager). Het Afsprakenkader 2012 onderkent daarnaast dat dit 

alleen kan slagen met betrokkenheid van de bewoners. Het Afsprakenkader 2012 bevat een aantal 

concrete voornemens voor duurzame ontwikkeling, zoals (1) het verbeteren van het energielabel van 

bestaande woningen, (2) nieuwbouwwoningen met een lage energiebehoefte en (3) energie besparen 

door beter inzicht in het energiegebruik met behulp van intelligente nettoepassingen. De hele wijk zou 

hernieuwbare energie krijgen en alle benodigde energie zou per saldo lokaal worden opgewekt. Om 

die reden kondigde het havenbedrijf aan PV zonne-energie panelen te installeren op de RDM-campus. 

Daarbij onderzocht het ook of levering aan de wijk Heijplaat juridisch en financieel mogelijk zou zijn.

Opvallende afspraken in het Afsprakenkader 2012 gaan over de baten voor de bewoners. Onder de 

titel ‘Profit’ vermeldt het Afsprakenkader 2012 het belang voor de werkgelegenheid van een goede 

samenhang tussen een duurzame woonwijk en de innovatieve bedrijvigheid op de RDM-campus. Ook 

ruimtelijke plannen, zoals het bestemmingsplan, zouden ontwikkelingen mogelijk moeten maken die 

passen bij de duurzaamheidambitie van de wijk. Daarbij gaat het om het verwijderen van juridische, 

bestuurlijke en fysieke obstakels die de efficiënte ontwikkeling van een duurzame energievoorziening 

zouden kunnen hinderen. 

We kunnen deze afspraken zien als een operationalisering van de plannen in het IKS-project 

Klimaatneutraal Heijplaat voor met name het streven naar een lagere energierekening voor bewoners 

en andere partijen die in Heijplaat zijn gevestigd. Het Afsprakenkader 2012 gaat evenwel verder. De 

ondertekenende partijen maakten van hun samenwerking gebruik door af te spreken ook gezamenlijk te 

willen werken aan gemeenschappelijke voorzieningen voor energiebesparing. Dit initiatief inspireerde 

niet alleen tot efficiënte investeringen daarin. Deze voorzieningen zouden ook minder vraag naar 

energie met zich meebrengen en zouden zo bijdragen aan een energiezuinigere wijk. Zo leidt een 

integrale aanpak niet alleen direct tot lagere woonlasten maar ook indirect via energiebesparing tot 

een lagere vraag naar energie en dus nog lagere woonlasten. Dat vergroot de financiële ruimte voor 

een technisch haalbare voorziening voor hernieuwbare energie.

Het Afsprakenkader 2012 viel in goede aarde bij de bewoners van Heijplaat (bron: Van der Schee). 

Van der Schee heeft een goed beeld van de opvattingen van de bewoners van Hijplaat. Hun spreekbuis 

is de ‘Klankbordgroep Heijplaat Vitaal’, waaraan onder meer de Vereniging Wijkbewoners Heijplaat 

VWH deelnam. De voor dit proefschrift geïnterviewden van partijen die SOK-1 hebben ondertekend, 

geven aan veel baat te hebben gehad bij de inbreng van ‘Klankbordgroep Heijplaat Vitaal’. De 

klankbordgroep vormde het gremium waarin partijen hun visie kenbaar konden maken en suggesties 

voor aanpassing en verbetering konden geven. Zo heeft het havenbedrijf naar aanleiding van overleg 

met deze klankbordgroep de ligging van de Ontsluitingsweg aangepast (bron: Van der Schee). Bert van 

Duuren, indertijd werkzaam bij de gemeente Rotterdam als gebiedsmanager Charlois waartoe ook de 

wijk Heijplaat behoort, bevestigt dat er sprake was van een constructieve sfeer en samenwerking.

De constructieve houding van de partijen droeg aan een voortvarende voorbereiding van Samen-

werkingsovereenkomst 2 (SOK-2), de opvolger van SOK-1 en waarvoor het Afsprakenkader 2012 als 

een voorzet kan worden beschouwd.

Ontsluitingsarrangement 2O ‘gemeenschappelijke voorzieningen energiebesparing’

 

De afspraak in het Afsprakenkader 2012 om te zoeken naar gemeenschappelijke voorzieningen 

voor het besparen op energie heeft als doel schaalvoordelen te genereren voor Heijplaat en 

haar bewoners en bedrijven. Die schaalvoordelen bestaan uit kostenbesparingen door een 

integrale aanpak en grootschalige inkoop van componenten en diensten voor besparen van 

energie. Bewoners en op Heijplaat gevestigde bedrijven zagen niet alleen dat de kosten voor 

besparen van energie lager zouden worden, maar dat door het besparen op energie ook de 

vraag naar energie zou afnemen.

Hoewel dit arrangement niet direct ingreep op het toegankelijk maken en ontsluiten van her-

nieuwbare energie, leverde het wel meer financiële ruimte op voor investeren in opwekken of 

consumptie van hernieuwbare energie. Daarom gaf dit arrangement het vooruitzicht op betere 

financiële haalbaarheid van maatregelen voor ontsluiten van hernieuwbare energie.

 

Partijen, posities en rollen:

Gemeente Rotterdam – B&W: interactieve positie intermediair

Programmabureau Stadshavens: interactieve positie intermediair

Havenbedrijf Rotterdam NV: interactieve positie selector

Woningcorporatie Woonbron: interactieve positie selector

RDM-Campus/HS Rotterdam: interactieve positie selector

Eneco/Stedin:   interactieve positie selector

 

Het arrangement ‘gemeenschappelijke voorzieningen besparen energie’ maakte de ruimte 

voor investeren in hernieuwbare energie groter en vergrootte daarmee de kans op een betere 

rentabiliteit van de inzet van hernieuwbare energie in Heijplaat.

SOK-2: zakelijke aanpak

In een tijdsperiode van nauwelijks een jaar legden partijen betrokken bij de ontwikkeling van Heijplaat 

kort achter elkaar afspraken vast. Zoals gememoreerd hiervoor begon het met de Samenwerkingsover-

eenkomst Heijplaat en RDM-terrein SOK-1 (2011). Die was ondertekend door de gemeente Rotterdam, 

Havenbedrijf Rotterdam NV en woningcorporatie Woonbron. Vervolgens, medio 2012, verscheen het 

Afsprakenkader Duurzaam Heijplaat/RDM – 2012 (2012), getekend door dezelfde partijen maar ook 

door Stadshavens, energie- en netwerkbedrijf Eneco/Stedin en de RDM-Campus. Dit illustreert dat de 

ondertekenaars onderkenden dat afstemming is vereist met partijen die kennis en ervaring hebben 

met projectontwikkeling, energie en duurzaamheid. 

Op 9 november 2012, enkele maanden na het ondertekenen van het Afsprakenkader 2012, tekenden 

dezelfde partijen die het Afsprakenkader 2012 hebben ondertekend, de Samenwerkingsovereenkomst 

gebiedsontwikkeling Heijplaat SOK-2 (2012). Daarbij heeft zich bovendien een nieuwe partij gevoegd: 

de Vereniging Wijkbewoners Heijplaat VWH. Het is de eerste zichtbare uitwerking van het uitgangspunt 

de participatie van de bewoners van Heijplaat inhoud te geven, niet alleen in de uiteindelijke realisatie 

en exploitatie van een voorziening voor hernieuwbare energie, maar ook in de voorbereiding ervan.
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De reden voor deze korte opeenvolging van afspraken is vooral pragmatisch en zakelijk, gericht 

op onderlinge afspraken en op het tijdig betrekken van de bewoners. Dat is duidelijk gemaakt in de 

doelstelling van SOK-2, beschreven in artikel 2.1: 

“het vastleggen van afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is, wie welk deel financiert en 

hoe partijen zullen samenwerken in de ontwikkeling van Heijplaat en het RDM-terrein met als 

doel het ontstaan van een duurzaam, aantrekkelijk, aaneengesloten woon-, werk-, leer- en 

verblijfsgebied in het Waal-Eemhavengebied. Betrekken van bewoners bij de herontwikkeling 

en verduurzaming van Heijplaat wordt door Partijen essentieel gevonden.” 

Hieruit blijkt dat het de ondertekenaars ging om het onderling afwegen van belangen en hoe ze 

daarmee om zouden moeten gaan. De SOK-1 die uitsluitend en eenzijdig door bestuurlijke partijen is 

ondertekend, voldoet daarom niet in het maken van afspraken over belangen van alle relevante, ook 

niet-bestuurlijke partijen. Geïnspireerd door hun ervaringen met het Afsprakenkader 2012 waren de 

ondertekenaars ervan ertoe overgegaan SOK-2 te ontwikkelen en te ondertekenen. Ze legden in artikel 

2.4 expliciet vast dat met het aangaan van SOK-2, SOK-1 van een jaar daarvoor is komen te vervallen. 

Net als SOK-1 is SOK-2 bepaald niet vrijblijvend. In de artikelen 13, 14 en 15 zijn afspraken vastgelegd 

over onder meer looptijd en de verplichtingen die de partijen naar elkaar toe hebben wanneer een 

van de partijen besluit de samenwerking stop te zetten en de overeenkomst wordt ontbonden.

Van der Kemp van Woonbron herinnert zich dat woningcorporatie Woonbron zich betrokken 

voelde en een actieve inzet toonde voor SOK-2. De financiering van de afspraken in SOK-1 vertoonde 

voor Woonbron een tekort ter waarde van € 3,5 miljoen, maar het bestuur van Woonbron achtte dit 

acceptabel in de verwachting dat als gevolg van de afspraken in SOK-2 de waardevermeerdering van 

het gebied en de woningen daarin dat tekort zou compenseren. Verder benadrukt Van der Kemp dat 

de intentie van SOK-2 ook is dat de ontwikkeling voor de bewoners kostenneutraal zou zijn en juist 

zou leiden tot waardevermeerdering van de woning.

Met de ondertekening van SOK-2 zijn via de Vereniging Wijkbewoners Heijplaat VWH vertegen-

woordigers van de bewoners voor het eerst in formele zin betrokken geraakt bij de voorbereiding van 

en besluitvorming over de ontwikkeling van de wijk. Toch was bij de geconsulteerde bewoners van 

Heijplaat enige ambivalentie zichtbaar. Zo is niet klip-en-klaar duidelijk of bewoners zich daadwerkelijk 

betrokken voelden. Nico Prins, voorzitter van de VWH, noemt SOK-2 een “troetelparticipatiepapier”. 

Hij stelt dat de partijen die SOK-2 hebben ondertekend, per definitie een taak hebben om bewoners 

te betrekken in hun planvorming. De uitnodiging aan de VWH om SOK-2 te ondertekenen was zijns 

inziens niet meer dan een bevestiging van die taak. Aan de andere kant benadrukt Prins, dat hij een 

groot voorstander is van duurzame ontwikkeling in de wijk en het maken van afspraken daarvoor. 

Het is een illustratie van de ambivalentie bij bewoners die zich verderop in de tijd steeds meer zou 

gaan manifesteren. 

Heijplaat ligt in de deelgemeente Charlois, maar de Raad van Charlois speelde in die tijd een 

beperkte rol in de voorbereiding van SOK-1, Afsprakenkader 2012 en SOK-2. Stefano Clarijs, die voor 

het CDA zowel in de deelgemeenteraad als – later - de gebiedscommissie49 heeft gezeten, bevestigt die 

beperkte bemoeienis. “Het is vooral een overeenkomst tussen partners”, waarbij de deelgemeenteraad 

zijdelings betrokken was. De deelgemeenteraad heeft altijd de inhoud van de overeenkomsten en 

het Afsprakenkader 2012 ondersteund en daarbij een controlerende rol aangenomen, met name over 

49  Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zijn de deelgemeentes van Rotterdam vervangen door 14 zogeheten ’gebiedscom-
missies’. Voor die tijd, bij het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomsten en het ‘Afsprakenkader Duurzaam Heijplaat/
RDM’, is de deelgemeente Charlois intensief betrokken bij deze overeenkomsten en afspraken.

sociale issues zoals bewonersparticipatie.

Er zijn in de doelomschrijving van SOK-2 twee “wederzijdse belangen” benoemd waarin partijen 

wilden samenwerken en die relevant zijn voor duurzaamheid en energie in de wijk (SOK-2, artikel 

2.2): de ontwikkeling van het Nieuwe Dorp (SOK-2, paragraaf 4) en het stimuleren en realiseren van 

initiatieven op het gebied van duurzaamheid (SOK-2, paragraaf 7). De paragrafen 4 en 7 in SOK-2 

bevatten aanvullingen op de voornemens uit de reeds uitgebrachte overeenkomsten en afspraken 

over duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. De ondertekenaars van de overeenkomst 

benadrukken hierin, dat het ze niet te doen is om maatregelen gericht op specifieke doelgroepen 

of panden, maar om een integrale aanpak van duurzame ontwikkeling voor de hele wijk met al haar 

bewoners en andere partijen gevestigd in de wijk. Zo zijn afspraken gemaakt over het op een zo 

efficiënt mogelijke manier verleggen, vernieuwen en dimensioneren van kabels en leidingen (artikel 

4.11 in paragraaf 4 ‘Herontwikkeling Nieuwe Dorp’). Deze afspraken verruimden de mogelijkheden 

voor oplossingen om energie op te wekken, op te slaan en te distribueren met het oog op een energie-

neutrale ontwikkeling van het gebied. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over financiële ondersteuning 

van bewonersinitiatieven (artikel 7.3 in paragraaf 7 ‘Duurzaam ontwikkelen’).

Ontsluitingsarrangement 3O ‘faciliteiten en infrastructuur voor hernieuwbare energie’

 

SOK-2 is een arrangement waarin partijen lieten zien dat randvoorwaarden kunnen worden 

gecreëerd die inspireren tot en bijdragen aan duurzame ontwikkeling meet hernieuwbare energie. 

Binnen de kaders van de taakstelling van overheden (zorg dragen voor een goede infrastructuur 

en faciliteiten waarmee partijen aan de slag kunnen) zorgde dit arrangement voor een slimme 

aanpak, financiële faciliteiten en het voorbereiden van de energie-infrastructuur op de nieuwe 

systemen en maatregelen voor opwekken, distributie en consumptie van hernieuwbare energie.

Met dit arrangement kregen partijen die de ontwikkeling en realisatie van de ontsluiting van 

hernieuwbare energie wilden uitwerken, zicht op faciliteiten en een infrastructuur waarmee 

ze hun oplossingen kunnen realiseren en op elkaar aansluiten.

 

Partijen, posities en rollen:

Gemeente Rotterdam – B&W: interactieve positie intermediair

Programmabureau Stadshavens: interactieve positie intermediair

Havenbedrijf Rotterdam NV: interactieve positie selector

Woningcorporatie Woonbron: interactieve positie selector

RDM-Campus/HS Rotterdam: interactieve positie selector

Eneco/Stedin:   interactieve positie selector

Ver. Wijkbewoners Heijplaat: interactieve positie selector

 

Het arrangement ‘faciliteren toegang tot hernieuwbare energie’ creëerde de randvoorwaarden 

voor ondernemerschap bij partijen om hernieuwbare energie voor Heijplaat te ontsluiten. Daarom 

vergrootte dit arrangement de kans op een betere rentabiliteit van duurzame ontwikkeling 

met hernieuwbare energie in Heijplaat.
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9.3 Weerbarstige praktijk van begrenzing en versnippering

De afspraken in SOK-2 hebben onmiskenbaar geleid tot voortgang in de duurzame ontwikkeling 

van de wijk. Er was ook hoop en ambitie in de wijk. Het Praktijkboek duurzame wijkontwikkeling 

Heijplaat (2014) is hiervan een illustratie. Een andere aanwijzing hiervoor is het nog verderop te 

behandelen Afsprakenkader 2016 (2016). Hierin is een overzicht opgenomen van de resultaten van 

de gebiedsontwikkeling in de periode 2012-2015, dus vanaf het moment dat SOK-2 was ondertekend. 

Wat betreft de hernieuwbare energievoorziening waren de resultaten als volgt.

• Havenbedrijf Rotterdam NV heeft 3.300 m2 PV zonne-energie panelen laten installeren op de 

RDM-Campus (Nieuwsbrief - RDM in uitvoering, oktober 2012, 2012). Deze wekken 500 MWh 

per jaar op, gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 150 huishoudens (Havenbedrijf 

Rotterdam NV, 2014).

• Woonbron heeft sinds 2014 ongeveer 40 woningen verduurzaamd.

• Eneco heeft op de daken van zes woningen PV zonne-energie panelen en bij één huishouden een 

energieopslagsysteem geïnstalleerd.

• Daarnaast heeft Eneco 180 zogeheten ‘Slim Wonen Pakketten’ verzorgd in de wijk, waarmee 

huishoudens slimme energiemeters kregen aangeleverd en adviezen kregen voor de verbetering 

van de energieprestatie van de woning.

• Verder zijn drie hoogwaardige en duurzame ‘Concept Houses’ gebouwd. 

Opvallend in de opsomming hierboven is dat er weliswaar substantiële resultaten zijn geboekt, maar 

dat eind 2015 de ambities gesteld in SOK-2 bij lange na nog niet waren behaald. Zo was de opwekkings-

capaciteit met zonne-energie panelen op de RDM-Campus ter grootte van het elektriciteitsverbruik 

van 150 huishoudens minder dan een vijfde van de werkelijke elektriciteitsvraag van alle huishoudens 

in de wijk (820, bron: Wijkinformatie Heijplaat, Rotterdam, 2019). Woonbron stelde vast dat het 

verduurzamen van bestaande woningen naar het strenge ‘label A’ voor Woonbron te duur zou zijn. 

Daarom stelde de woningcorporatie de ambitie bij naar verduurzamen tot het minder strenge en 

goedkoper te realiseren ‘label B’ (Verslag vergadering Programmagroep Heijplaat op 3 juni 2014, 2014). 

Ook de weg naar een integrale opzet van opwekken en verbruik van hernieuwbare energie bleek 

weerbarstig. Arjan Hoefnagels, projectleider droge infrastructuur bij Havenbedrijf Rotterdam NV, wijst 

op de versnipperde uitvoering van de afspraken in SOK-2. Elke partij die SOK-2 heeft ondertekend had 

“de houding van: dit is mijn afsprakendeel. Daar sta ik voor aan de lat en dat doe ik.” In die redenering 

past ook de bevinding van Eneco: “Op een gegeven moment waren we in een fase beland waar we 

best wel veel inspanning hebben gedaan. We hebben er veel tijd in gestoken. Maar dat resulteerde 

in weinig opbrengsten, en daarvan heeft Eneco geleerd.” (bron: Postma). Dat heeft op de eerste 

plaats praktische oorzaken. Randvoorwaarden die in SOK-2 aan de ontwikkeling van een hernieuwbare 

energievoorziening zijn gesteld, bleken in de praktijk niet hanteerbaar te zijn. Zo sloten wet- en 

regelgeving niet aan op de ambitie. Daarnaast veranderden in de loop van de tijd de condities, met 

name voor woningcorporatie Woonbron, en stelden partijen op basis van nieuwe kennis en ervaring 

hun inzichten bij in de mogelijkheden van integrale duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. 

Het gevolg was een drietal nieuwe arrangementen met gevolgen voor de haalbaarheid van de ambitie 

van een integrale en duurzame gebiedsontwikkeling in Heijplaat.

De rol van wet- en regelgeving, de nieuwe condities, beperkte mogelijkheden en de nieuwe 

arrangementen licht ik hieronder toe.

Juridische obstakels voor directe levering hernieuwbare energie aan de wijk

De moeizame weg naar een integrale opzet ligt niet alleen aan de specifieke situatie van Heijplaat. 

Zo bleek het idee van directe levering aan de wijk van hernieuwbare elektriciteit opgewekt met 

de PV zonne-energie panelen op de RDM-Campus niet mogelijk binnen de kaders van de bestaande 

wet- en regelgeving. De Elektriciteitswet 1998 bevat bepalingen over het zogeheten ‘salderen’ 

(Elektriciteitswet 1998: hoofdstuk 3, par. 5, art. 31c). Die bepalingen verbieden partijen om met 

eigen systemen opgewekte hernieuwbare energie te leveren aan andere exclusief geselecteerde 

partijen. Dat betekent dat volgens deze wet levering van energie opgewekt op de RDM-Campus aan, 

bijvoorbeeld, de bewoners van Heijplaat niet is toegestaan.

Elektriciteitswet 1998 en ‘salderen’ (Elektriciteitswet 1998: hoofdstuk 3, par. 5, art. 31c)

Artikel 31C in de Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat een eigenaar van, bijvoorbeeld, zonne-

panelen in de facturering de door hem geproduceerde en aan het elektriciteitsnet geleverde 

hernieuwbare energie in mindering mag brengen op de energie die hij van het elektriciteitsnet 

heeft betrokken. Maar hij mag niet meer geleverde energie in rekening brengen dan wat hij 

zelf heeft betrokken.

Voor Havenbedrijf Rotterdam NV, eigenaar van de PV zonne-energiepanelen op de RDM-Campus, 

is het vanwege deze bepaling niet mogelijk rechtstreeks aan de wijk te leveren. Daarmee verviel 

het idee om met de panelen op de RDM-Campus bij te dragen aan het energieneutraal maken 

van de wijk Heijplaat. 

Ontsluitingsarrangement 4O ‘Wet- en regelgeving obstakel voor directe levering hernieuwbare 

energie aan de wijk’

Havenbedrijf Rotterdam NV, RDM-Campus/Hogeschool Rotterdam

 

Havenbedrijf Rotterdam NV heeft vastgesteld, dat de wet het niet mogelijk maakt energie 

opgewekt op de RDM-Campus te leveren aan de wijk. Met dit gegeven werden de voorbereidin-

gen voor PV zonne-energie systemen op de RDM-Campus vervolgd, maar nu met het oogmerk 

hernieuwbare energie te leveren aan het openbare elektriciteitsnet.

 

Partijen, posities en rollen:

Havenbedrijf Rotterdam NV: interactieve positie selector

RDM-Campus/HS Rotterdam: interactieve positie selector

 

Met het arrangement ‘Zonnepanelen op RDM-Campus leveren niet direct aan de wijk’ behield 

de wijk het zicht op de ontwikkeling van een substantiële opwekkingscapaciteit voor hernieu-

wbare energie in de wijk. Maar het idee om deze energie rechtstreeks te leveren aan de wijk 

kon vanwege de wet niet worden gerealiseerd. Zo verviel de bewonersparticipatie hierin en 

daarmee de oorspronkelijk geambieerde maatschappelijke meerwaarde van deze energiebron 

voor de wijk.
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De wetgeving is derhalve een obstakel gebleken voor een vorm van zelflevering, zoals aangekondigd 

in het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat. Desondanks ging het havenbedrijf door met 

investeringen in PV zonne-energie systemen met het oog op het zoveel mogelijk produceren van 

hernieuwbare energie. Maar de bewonersparticipatie was daarmee niet geholpen.

Heroriëntatie op vastgoed

Terwijl de samenwerking tussen partijen intensiveerde, bekrachtigd in SOK-2, veranderde de wereld 

drastisch voor een van de partijen die SOK-2 hebben ondertekend. Woningcorporatie Woonbron kreeg 

te maken met een andere context en randvoorwaarden waaronder zij haar werk kon doen. 

Tot en met de ondertekening van SOK-2 beschouwde Woonbron de ontwikkeling van het Nieuwe 

Dorp als een marktvraagstuk met de focus op duurdere huur en koop (bron: Dreissen). De Parlemen-

taire Enquêtecommissie Woningcorporaties die in 2013 door de Tweede Kamer was ingesteld, stelde 

in 2014 in de openbare verhoren en rapportage (Vliet, 2014) het optreden van woningcorporaties 

in de markt ter discussie. Het bracht het Kabinet ertoe om restricties en strenge voorwaarden aan 

woningcorporaties te stellen voor ondernemerschap in de woningmarkt. Die voorwaarden houden in 

dat een woningcorporatie pas actief met de markt aan de slag zou mogen gaan als er geen vooruitzicht 

is dat de markt de ontwikkeling op zich zou willen nemen. Volgens Dreissen van Woonbron was dat in 

het geval van de wijk Heijplaat niet aannemelijk. Daarom besloot Woonbron medio 2014 zich terug 

te trekken uit de ontwikkeling van het Nieuwe Dorp.

Deze aankondiging kwam voor de andere partijen, die SOK-2 hebben ondertekend, als een don-

derslag bij heldere hemel. Nog in 2013 hadden de gemeente Rotterdam en Woonbron de ‘Anterieure 

Overeenkomst50 Het Nieuwe Dorp’ gesloten, als vervolg op de in 2011 en 2012 gesloten samenwerkings-

overeenkomsten. Nu moest ook de gemeente zich beraden op de veranderde positie van Woonbron 

en op haar eigen positie (Notitie wethouder stedelijke ontwikkeling & integratie, 2014). 

De bewoners ervoeren de aankondiging als “een steek in de rug”, gegeven de praktijk tot dan toe 

waarin de bewoners via de ‘Vereniging Wijkbewoners Heijplaat’ VWH intensief waren betrokken met 

als resultaat dat de VWH SOK-2 heeft ondertekend (bron: Van der Kemp, Woonbron). Prins, voorzitter 

van de VWH, stelt dat de aankondiging slecht viel, omdat daarmee beloften over herstructurering van 

gemeente, havenbedrijf en Woonbron waren gebroken. “Woonbron heeft gesloopt en twee jaar later 

zeggen ze: we gaan niet meer bouwen.” Van der Kemp toont begrip voor de bewoners: “Je vraagt 

ongelooflijk veel van bewoners, als vrijwilligers zeg maar, die hun nek uitsteken om dingen voor elkaar 

te krijgen. … En dan zegt zo’n professional: we kunnen het niet meer doen. Dan stort die wereld in: 

wat zijn dan je afspraken waard?” Van Duuren van de gemeente bevestigt, dat de bewoners zich in 

de steek gelaten voelden.

Met het terugtrekken van Woonbron als projectontwikkelaar van het Nieuwe Dorp zou een belangrijk 

onderdeel van de ontwikkeling van Heijplaat op losse schroeven komen te staan. Om dat te voorkomen 

moest voor Woonbron via een marktuitvraag een alternatieve partij worden aangetrokken, die de 

ontwikkeling van het Nieuwe Dorp op zich wil nemen. De gemeente Rotterdam was bereid daaraan 

50 Anterieure overeenkomst: grondexploitatieovereenkomst die men sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan. Deze 
overeenkomst sluit men in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een exploitatieplan. Bij de anterieure 
overeenkomst hebben alle partijen veel onderhandelingsruimte. 

 Een anterieure overeenkomst biedt de mogelijkheid voor bovenplanse verevening. Daar zitten wel beperkingen aan. De afspraken 
in een anterieure overeenkomst moeten gaan over een concrete gebiedsontwikkeling en passen binnen een structuurvisie 
(bron: Wat is een anterieure overeenkomst?).

mee te werken, maar wel onder voorwaarde dat er een goede projectontwikkelaar zou komen, aldus 

Heleen Kraak, projectsecretaris bij programmabureau Stadshavens van de gemeente Rotterdam.

Tegelijkertijd stelden de gemeente en Woonbron vast dat de veranderde positie en rol van Woon-

bron een aanpassing van SOK-2 vereisten. SOK-2 kreeg daarom een aanvulling in de vorm van het 

Addendum Samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkeling Heijplaat (SOK-2) (2015). Daarin staat 

dat de nieuwe projectontwikkelaar geen contractpartij zou worden in SOK-2 en dat diens belangen 

in een aparte ontwikkelovereenkomst zouden worden meegenomen. Woningcorporatie Woonbron 

bleef contractpartij, maar beperkte haar betrokkenheid in duurzame ontwikkeling tot haar bestaande 

bezit in de wijk. Het addendum geeft ook aan dat het Afsprakenkader 2012 uitgangspunt is in de 

marktuitvraag naar de nieuwe ontwikkelaar voor het Nieuwe Dorp. Zo werd geborgd dat de nieuwe 

ontwikkelaar voor het Nieuwe Dorp de ambitie van de integrale en duurzame ontwikkeling van de 

wijk omarmt en bijdraagt aan de realisatie ervan.

Met het addendum hielden de ondertekenaars van Afsprakenkader 2012 en SOK-2 vast aan de 

ambitie voor de duurzame ontwikkeling van de wijk en de plaats van een voorziening met hernieuwbare 

energie daarin. De marktuitvraag leidde in het voorjaar van 2015 tot de selectie van de onderneming 

Van Omme & De Groot als projectontwikkelaar voor het Nieuwe Dorp. Op 20 april 2015 bracht R.E. 

Schneider, Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie van de gemeente, de gemeenteraad 

hiervan op de hoogte in een brief aan de raadscommissie ‘Bouwen, Wonen en Buitenruimte’ (Gemeente 

Rotterdam B&W - drs. R.E. Schneider, 20-04-2015). In juli 2015 ging de gemeenteraad akkoord met 

het voorstel daarvoor (Voorstel vaststelling grondexploitatie het Nieuwe Dorp aan Gemeenteraad 

Rotterdam, 2015).

De uitgangspunten voor duurzame ontwikkeling en hernieuwbare energie zijn geborgd in het 

addendum op SOK-2 en in de selectie van de nieuwe projectontwikkelaar. Maar aan de context van 

de ontwikkeling van Heijplaat was wel het een en ander veranderd. Het terugtrekken van Woonbron 

bleek van grote betekenis te zijn voor de onderlinge verhoudingen van de partijen die de samenwer-

kingsovereenkomsten en Afsprakenkader 2012 indertijd hadden getekend. De bewoners waren bij 

monde van de VWH al teleurgesteld in de stap van Woonbron. Vervolgens werden de bewoners niet 

betrokken bij de uitwerking van de marktuitvraag en de selectie van de nieuwe projectontwikkelaar. 

Dat leidde hoe dan ook, los van de wijze waarop afspraken en ambitie in het addendum en de 

marktuitvraag zijn geborgd, tot afstand met de bewoners en tot druk op de samenwerking die was 

overeengekomen in SOK-2.

De ambitie om hernieuwbare energie voor de wijk te ontsluiten met participatie daarin van be-

woners was ongewijzigd gebleven. De afspraken over duurzaamheid en energie bleven onaangetast. 

Het aantrekken van Van Omme & de Groot als nieuwe projectontwikkelaar heeft dus niet geleid tot 

herziening van de vooruitzichten op de publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie in de wijk. 

Het verschil met de situatie voor het terugtreden van Woonbron is, dat er aan de lijst van partijen 

die al actief waren op Heijplaat een nieuwe partij werd toegevoegd, Van Omme & De Groot. In tegen-

stelling tot voorheen Woonbron concentreerde deze partij zich uitsluitend op de ontwikkeling van het 

Nieuwe Dorp. Van Omme & De Groot startte in 2016 met de ontwikkeling van het nieuwbouwproject 

‘Het Verborgen Geheim’. Dat omvat de promotie en verkoop van 170 energiezuinige, zogeheten 

“nul-op-de-meter”51 nieuwbouwwoningen op de locatie van het Nieuwe Dorp (Afsprakenkader 2016: 

51 Nul-op-de-meter woningen zijn woningen met een energieverbruik dat over een jaar gemeten gelijk of minder is dan de 
hoeveelheid energie die door installaties in of op de woning is opgewekt.
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9; Van Omme & De Groot, 2018). Het bouwproject loopt tot circa 2023. Van der Kemp is van mening 

dat de inzet van de projectontwikkelaar op energiezuinige woningen uiteindelijk het resultaat is 

van de rol die het Afsprakenkader 2012, SOK-2 en het addendum op SOK-2 hebben gespeeld bij de 

marktuitvraag en de selectie van Van Omme & De Groot. 

Ondertussen bleef de bewonersvereniging VWH bij haar bezwaren tegen het proces van de uitvraag, 

maar aan de andere kant bracht zij ook vertegenwoordigers van de bewoners en van Van Omme & De 

Groot bij elkaar voor overleg en afstemming (bron: Prins).

Van bewonersbetrokkenheid naar ambivalentie en wantrouwen 

In de tijd dat Woonbron zich terugtrok en Van Omme & De Groot zich als nieuwe projectontwikkelaar 

bij de gebiedsontwikkeling van Heijplaat aansloot, waren bewoners actief en betrokken. Zo bracht 

bewonersvereniging VWH eind 2014 een rapport uit met haar visie over de ontwikkeling van de wijk: 

Groot Heijplaat, een duurzame verandering naar 2035 (2014). Onderdeel van de visie is een pleidooi 

voor betrokkenheid van bewoners “bij de nieuwe manier van energiewinning en het gebruik daarvan 

door goede en tijdige informatie en inspraak in de te nemen beslissingen.” Dat moet “kleinschalig, 

praktijkgericht, hanteerbaar voor bewoners en tegelijkertijd grensoverschrijdend en verbindend met 

bedrijven en haven, op de lange termijn met profijt voor alle betrokken partijen en de stad Rotterdam.”

Het rapport bevat ook een aantal concrete ideeën voor de energievoorziening: een gezamenlijk 

energiebedrijf, biogas en getijdenpompen, zonnepanelen, kleine windturbines, restwarmte van bedrijven 

en de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen. Dat zou moeten leiden tot minder energiegebruik, 

hergebruik van energie, combineren van energieopwekking van RDM-Campus, bedrijven en woonwijk, 

en lagere energielasten. Het rapport benoemt de ambitie met deze ideeën een voorbeeldfunctie te 

vervullen en uit te stralen dat er gedacht moet worden in kansen.

Snel na publicatie van het rapport eind 2014 nam de Programmagroep er kennis van. Het rapport 

oogstte waardering: “een prima stuk” (Van der Schee) met “verfrissende ideeën” waarover goed 

is nagedacht (Clarijs). Er waren daarentegen bedenkingen tegen de manier waarop de VWH de 

aanbevelingen in praktijk wilde zien gebracht. Betrokkenen ervoeren dat als het opleggen van een 

blauwdruk van wat zou moeten worden uitgevoerd met (te) veel activiteiten zonder prioriteitstelling. 

Uiteindelijk is er betrekkelijk weinig gedaan met het rapport. Clarijs vat de oorzaak daarvan samen 

met: “gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen.”

De bewoners ven Heijplaat namen een ambivalente houding aan. Volgens Nico Prins van de 

VWH zijn de bewoners “de echte deskundigen van het gebied omdat ze met alle partijen te maken 

hebben”, en daarom “willen zij, de bewoners, meer in de melk te brokkelen hebben”. De basis van 

die mondige houding ligt volgens Akerboom van Stadsontwikkeling wellicht in de jaren ’70, waarin 

een geluidsproblematiek speelde en overwogen werd de wijk Heijplaat op te heffen ten behoeve van 

havenactiviteiten. Er is ook wantrouwen: “Het ligt überhaupt gevoelig met drie van die grote partijen 

(Havenbedrijf, Eneco, Woonbron) versus de bewoners.” 

Heleen Kraak van Stadshavens noemt als oorzaken van dat wantrouwen, dat de gemeente niet 

altijd haar afspraken nakwam, dat de bewoners het aanbod van Eneco voor PV zonne-energie panelen 

op de daken van woningen niet hebben opgepikt, dat het IKS-project Klimaatneutraal Heijplaat 

niet heeft opgeleverd wat is aangekondigd, en vooral dat Woonbron zich heeft teruggetrokken als 

ontwikkelaar van het Nieuwe dorp. Daar kwam bij de negatieve ervaring die de VWH heeft gevoeld 

bij hoe de partijen die SOK-2 hebben ondertekend, met haar visie in Groot Heijplaat, een duurzame 

verandering naar 2035 (2014) zijn omgegaan. Van der Schee stelt vast dat het vanaf die tijd niet 

meer goed is gekomen tussen bewonersvereniging VWH en de andere partijen die SOK-2 hebben 

ondertekend: “De drang naar de gezamenlijke opbouw van het duurzame Heijplaat, die eenheid was 

in de programmagroep op een gegeven moment weg.”

Teruggeschroefde ambities

In 2015 zag de situatie rond Heijplaat er heel anders uit dan in 2012, het jaar waarin het Afspraken-

kader Duurzaam Heijplaat/RDM - 2012 (2012) is vastgesteld, enkele maanden daarna gevolgd door 

het afsluiten van Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Heijplaat SOK-2 (2012). In de 

tussentijd waren de positie van partners in SOK-2 veranderd, maar er waren ook nieuwe inzichten 

ontstaan bij de uitwerking van de afspraken in SOK-2.

De nieuwe situatie en inzichten brachten de ondertekenaars van SOK-2 ertoe te werken aan een 

herziening van het Afsprakenkader 2012 in Afsprakenkader 2016 (2016), paragraaf 2.3: 

“Vanaf half 2014 werd er geen stoplichtrapportage meer geactualiseerd. Het werd lastiger om 

met de omschrijving in het Afsprakenkader (2012, FvB) nog een goede stand van zaken te geven. 

Ook stonden er doelen in het Afsprakenkader (2012, FvB), die met de nieuwe ontwikkelingen 

niet meer haalbaar waren. Er is vervolgens besloten in het Platform overleg om binnen de 

bestaande SOK een nieuw en herijkt Afsprakenkader (2016, FvB) op te stellen, met voor alle 

partners meetbare en haalbare doelen”. 

De aanleiding daarvan staat omschreven in paragraaf 1 ‘Inleiding’ van het Afsprakenkader 2016. Wat 

partijen onderkenden is, dat de samenwerking tussen de SOK-partners anders heeft uitgepakt dan 

oorspronkelijk beoogd. Zo speelden de eigen ambities en belangen van die partijen een belangrijke rol 

in de ontwikkeling van Heijlaat. Bovendien lag “de verantwoordelijkheid en inzet voor deelprojecten 

veelal bij één organisatie”. De ondertekenaars van SOK-2 zagen het ontbreken van een eindverant-

woordelijke dus als problematisch. Deze bevindingen hadden volgens de SOK-partijen “invloed op de 

organisatiestructuur van de SOK”. Met andere woorden, ook de inleiding van het nieuwe Afsprakenkader 

2016 gaat in op de weerbarstige praktijk zoals deze door partners en door geïnterviewden is benoemd. 

Opmerkelijk is dat bewonersvereniging VWH niet wenste mee te werken aan de herziening van het 

Afsprakenkader 2012 en dit uiteindelijk ook niet heeft ondertekend. Prins van de VWH daarover: “Er 

kunnen geen gesprekken over SOK-3 plaatsvinden als er nog een dispuut ligt over SOK-2.” Hij doelt 

daarmee onder meer op de nieuwe positie en rol van Woonbron. Maar er waren ook irritaties, omdat 

de VWH ondanks haar eigen actieve inbreng, bijvoorbeeld in de vorm van haar op schrift gestelde 

visie (Groot Heijplaat, een duurzame verandering naar 2035, 2014), zich niet geïnformeerd voelde en 

bezwaar maakte tegen de aanpak en het naar de beleving van de VWH niet nakomen van afspraken 

(bron: Kraak, Stadshavens). 

Zo kon het gebeuren dat in het proces op weg naar een Afsprakenkader 2016 de VWH haar eigen 

plan heeft gepresenteerd maar niet gehonoreerd heeft gekregen, terwijl SOK-partners poogden om 

de VWH alsnog bij de herziening van het afsprakenkader te betrekken (Samenwerking binnen de SOK, 

brief aan VWH, 15-02-2016). Of dit gevolgen heeft gehad voor het draagvlak bij de bewoners van 

Heijplaat voor het Afsprakenkader 2016 is onduidelijk. Met name de gemeente heeft ter compensatie 

van het ontbreken van de VWH als ondertekenaar van het Afsprakenkader 2016 zelf actief naar contact 

met bewoners gezocht. Op deze manier probeerde de gemeente toch te werken aan draagvlak voor 

de plannen in het Afsprakenkader 2016.
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Het aantal plannen in het Afsprakenkader 2016 (2016) is aanzienlijk. Om de uitvoering van de 

plannen beheersbaar te houden is een prioriteitsstelling opgemaakt. De introductie van prioriteiten 

voor de plannen is nieuw in de situatie voor Heijplaat, want dit is nog niet eerder in samenwer-

kingsovereenkomsten of Afsprakenkader 2012 toegepast. De prioriteitstelling in het Afsprakenkader 

2016 bestaat uit vier stappen. In afnemende prioriteit komen aan bod achtereenvolgens: (1) sociale 

ontwikkeling, onder meer zelfredzaamheid, leefbaarheid en participatie, (2) reeds bekende plannen, 

zoals energieneutrale woningen in het Nieuwe Dorp, (3) verbeteren van de samenwerking tussen 

partijen, bijvoorbeeld tussen het plaatselijke bedrijfsleven en bewonersvereniging VWH en (4) 

aansluiten op andere initiatieven, waaronder die van particulieren met hernieuwbare energie en 

de renovatie van bestaande woningen. Geen van de plannen voor energie en duurzaamheid in de 

vier prioriteitstappen wijken af van of zijn nieuw ten opzichte van de plannen die reeds eerder in 

samenwerkingsovereenkomsten SOK-1 en SOK-2 en in Afsprakenkader 2012 zijn opgenomen.

Plannen voor energie en duurzaamheid met prioriteit 4 wijken daarentegen wel af van eerder 

vastgestelde plannen. Dat heeft gevolgen voor de uitwerking ervan, hetgeen tot uiting kwam in twee 

arrangementen.

Ontsluitingsarrangement 5O ‘keuze maatregelen lokaal opwekken hernieuwbare energie’

 

Mede door hun ervaringen in de tussenliggende jaren met bewoners van Heijplaat en met de 

complexiteit van de introductie van nieuwe systemen zoals PV zonne-energie panelen, waren 

partijen in de loop van de tijd er minder toe genegen de bewoners van Heijplaat actief te 

betrekken bij lokale duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. Met het voornemen 

een windturbine bij de wijk te plaatsen en uitbreiding van PV zonne-energie systemen alleen 

op de RDM-Campus te laten plaatsvinden, omzeilden de partijen de noodzaak bewoners hierbij 

te betrekken.

 

Partijen, posities en rollen:

Programmabureau Stadshavens: interactieve positie intermediair

Stadsontwikkeling:  interactieve positie intermediair

Havenbedrijf Rotterdam NV: interactieve positie selector

Woningcorporatie Woonbron: interactieve positie selector

RDM-Campus/HS Rotterdam: interactieve positie selector

Eneco/Stedin:   interactieve positie selector

 

Het arrangement ‘lokale duurzame energieopwekking’ liet de ambitie los om bewoners van 

Heijplaat te laten participeren in opwekken van hernieuwbare energie, lokaal in de wijk Heijplaat.

Het herziene Afsprakenkader 2016 stelt in de inleiding als uitgangspunt, dat “participatie een belangrijk 

deel blijft van het afsprakenkader”. Maar in werkpakket 3 staat, dat lokale duurzame energieopwekking 

“niet woning gebonden” zal zijn en dat de focus ligt op windenergie en PV zonne-energie panelen op 

de RDM-Campus. Voor de keuze van deze ontsluitingsmaatregelen is directe participatie van bewoners 

bij lokale duurzame energieopwekking in principe niet meer nodig, niet geborgd en dus van de baan. 

Verder meldt het herziene Afsprakenkader 2016 over het verbeteren van de energieprestatie van 

bestaande woningen dat deze “zoveel mogelijk binnen de reguliere bedrijfsvoering van Woonbron 

(mutatieonderhoud, planmatig onderhoud en projectmatig aan het einde van de levensduur)” zullen 

plaatsvinden. Het gevolg ervan was dat Woonbron “zeer terughoudend is in het uitvoeren van duur-

zaamheidmaatregelen”. Woonbron hanteerde in het vervolg een bijgestelde ambitie van verbetering 

van de energieprestatie van woningen richting het goedkoper te realiseren label D, dat een lagere 

energieprestatie representeert. De energieprestatie zou eventueel met de inzet van PV zonne-energie 

panelen nog verbeterd kunnen worden naar label C of B, maar dat moet wel “passen in de binnen 

Woonbron geldende bouwkundige en financiële kaders”. De keuze om in te zetten op een label voor 

een lagere energieprestatie zou echter voor de bewoners in de huizen waar dit van toepassing is, 

onvermijdelijk meer energieconsumptie en dus hogere energielasten met zich meebrengen dan 

oorspronkelijk voorzien. 

Ontsluitingsarrangement 6O ‘ambitie energieprestatie verlaagd naar label D’

 

Woonbron vond het verbeteren van bestaande woningen naar energieprestatie label A te kost-

baar. Daarom is in dit ontsluitingsarrangement A6 de ambitie naar beneden bijgesteld: label 

D. Daardoor zouden de woningen minder energiezuinig worden dan oorspronkelijk beoogd en 

zou de energievraag voor die woningen hoger worden met hogere energielasten tot gevolg.

  

Partijen, posities en rollen:

Programmabureau Stadshavens: interactieve positie intermediair

Stadsontwikkeling:  interactieve positie intermediair

Havenbedrijf Rotterdam NV: interactieve positie selector

Woningcorporatie Woonbron: interactieve positie selector

RDM-Campus/HS Rotterdam: interactieve positie selector

Eneco/Stedin:   interactieve positie selector

 

Het arrangement ‘energieprestatie bestaande woningen naar label D’ ging ten koste van de 

energieprestatie van de bestaande woningen. De vraag naar energie voor deze woningen zou dan 

hoger zijn met navenant hogere energielasten voor de bewoners ervan. Zo ging dit arrangement 

ten koste van de rentabiliteit van de inzet van hernieuwbare energie in Heijplaat.

In retrospectief

Medio 2019 was de situatie als volgt. De lokale productie van hernieuwbare energie bestond uit 

elektriciteit opgewekt door de PV-zonne-energie panelen op de RDM-campus en elektriciteit en 

warmte opgewekt door de nog in aanbouw zijnde energiezuinige ‘nul-op-de-meter’ woningen in het 

Nieuwe Dorp, ontwikkeld door Van Omme & De Groot52. Dat volume is equivalent aan de elektrici-

teitsbehoefte van respectievelijk 150 en 170 huishoudens, ongeveer 39% van de elektriciteitsbehoefte 

van alle huishoudens in de wijk (820). Huishoudens in de nul-op-de-meter woningen in aanbouw in 

52 In 2019 vond de oplevering plaats van de woningen die in fase 4, de laatste fase, zijn gebouwd (bron: Van Omme & De Groot, 
2018).
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het Nieuwe Dorp en aan partijen op de RDM-campus hebben de mogelijkheid opgewekte elektriciteit 

op de eigen woning zelf te verbruiken. De 170 huishoudens in het Nieuwe Dorp die van zelflevering 

gebruik maken, vertegenwoordigen ongeveer 21% van alle huishoudens in Heijplaat. Als de bestaande 

wetgeving geen obstakel zou zijn voor levering van op de RDM-campus opgewekte elektriciteit aan 

de wijk Heijplaat (zie arrangement 4O), dan zouden ook bestaande woningen van elektriciteit van 

de RDM-campus kunnen worden voorzien en daarmee de bewonersparticipatie stijgen naar 39%. 

Wat betreft de warmtebehoefte hebben alleen de 170 nul-op-de-meter woningen in aanbouw in 

het Nieuwe Dorp de mogelijkheid van zelflevering. Daarmee blijft de zelflevering van warmte en de 

bewonersparticipatie rond 21% van alle huishoudens in de wijk.

De gebiedsontwikkeling van de wijk Heijplaat is nog steeds gaande. Het is de vraag of deze ooit 

eindigt, gezien de veelheid aan aandachtspunten, complexiteit van problemen en veranderende 

context. Toch eindigen we deze paragraaf met een terugblik op de situatie eind 2017 en met name 

op de aanpak en de duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie en de participatie van de 

bewoners bij dit proces.

Van der Kemp van Woonbron onderkent dat het karakter van het herziene Afsprakenkader 2016 

nog steeds ambitieus is. Maar hij wijst er ook op dat met het herziene Afsprakenkader 2016 de ver-

snippering in de uitvoering niet is opgeheven en er nog steeds sprake is van – zoals hij dat noemt - een 

“sectorale uitvoering” van de plannen. De samenhang in de aanpak is niet hersteld. Dat is zichtbaar 

in het optreden van de betrokken partijen. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Rotterdam. Deze 

heeft een gebiedsmanager aangesteld voor de ontwikkeling van de woningen in het Nieuwe Dorp. Deze 

gebiedsmanager kijkt dan uitsluitend naar de activiteiten van ontwikkelaar Van Omme & De Groot en 

niet naar de samenhang en integratie met andere ontwikkelingen in Heijplaat. Dat kan een obstakel 

vormen voor het aanbrengen van meer samenhang in de gebiedsontwikkeling van de wijk Heijplaat.

Eén van de nieuwe inzichten is, dat nog meer zorg dan aanvankelijk bedacht besteed moet worden 

aan het betrekken van de bewoners bij de ontwikkeling en realisatie. Zo hebben bewonersvereniging 

VWH en Woonbron elkaar gevonden in “de suggestie in duurzame ontwikkeling meer maatwerk te 

leveren, waardoor men dichter bij de bewoners komt” (Verslag vergadering programmagroep Heijplaat 

op 3 juni 2014, 2014). In hun eindrapport Heijplaat energieneutraal - 2014-2015 leerpunten voor 

de volgende stap (2015) erkennen Eneco, Woonbron en Stedin, dat maatwerk nodig is voor een suc-

cesvolle implementatie van lokale duurzame maatregelen, met begrip voor de situatie en behoeftes 

van bewoners die zelfs op het niveau van individuele bewoners verschillend kunnen zijn: “In theorie 

klinkt het logisch - ‘lokale verbinding aangaan’, maar dit project heeft de projectpartners laten zien 

dat het nog best lastig is in de praktijk”. Maatwerk houdt dus ook in het effectief betrekken van een 

lokale gemeenschap en er continu op toezien dat die betrokkenheid levend blijft. Een en ander is ook 

bevestigd in de brochure van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in haar publicatie over het 

project als onderdeel van het innovatieprogramma Heijplaat energieneutraal - proeftuinen intelligente 

netten (2015) van het ministerie van Economische Zaken. Daarom bevat het herziene Afsprakenkader 

2016 een afspraak dat bewonersparticipatie niet een separaat aandachtspunt of project is, maar dat 

het betrekken van bewoners uitgangspunt en integraal onderdeel van alle plannen zou moeten zijn. 

Bewonersorganisatie VWH heeft, ondanks pogingen van de andere partijen om de VWH bij de 

voorbereiding van het herziene Afsprakenkader 2016 te betrekken, afgezien van ondertekening van 

het herziene Afsprakenkader 2016. De vraag of dit geleid heeft tot minder draagvlak bij de bewoners 

voor het Afsprakenkader 2016, is moeilijk te beantwoorden. De VWH is niet de enige organisatie 

die de bewoners vertegenwoordigen, en partijen zoeken ook langs andere wegen direct contact 

met bewoners. Er zijn geen aanwijzingen bekend dat het herziene Afsprakenkader 2016 en het niet 

ondertekenen ervan door VWH zou hebben geleid tot een andere opstelling van de bewoners.

9.4 Arrangementen en hun effect op de publieke waarde

In de casus-Heijplaat zijn gemeente, partijen met een publieke functie, bedrijven en bewoners van 

de wijk aan de slag gegaan met duurzame ontwikkeling, onder meer voor de energievoorziening van 

de wijk. Net als de andere onderzochte casus (Coevorden, EnergieRijk) heeft de casus-Heijplaat 

kenmerken die specifiek zijn voor deze casus. In afwijking met de andere casus zijn in de casus 

Heijplaat vrijwel alle geïdentificeerde relevante arrangementen traceerbaar vastgelegd in formele 

stukken, zoals samenwerkingsovereenkomsten en afsprakenkaders. 

Referentie voor publieke waarde: projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat

De referentie voor de publieke waarde in de casus Heijplaat is gevonden in het projectvoorstel 

Klimaatneutraal Heijplaat (2010: paragraaf 9.2). De gemeente Rotterdam heeft dit voorstel in 2010 

ingediend voor subsidiëring bij het ‘Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden’ IKS van de Rijks-

overheid. Het bevat duidelijke aanwijzingen over welke duurzame ontwikkeling wordt beoogd en de 

rol van hernieuwbare energie daarin. Klimaatneutraal Heijplaat is een omvangrijk voorstel waarbij 

veel partijen betrokken zijn: gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, woningcorporatie 

Woonbron, Hogeschool Rotterdam en de bewoners van Heijplaat. Het is een integraal voorstel. 

Ambitieuze plannen op verschillende terreinen zijn samengebracht in samenhang met elkaar en met 

onderlinge afstemming bij de verwezenlijking ervan onder het motto “van theorie naar praktijk met 

de bewoner centraal”.

Net als in de andere casus in dit proefschrift is hernieuwbare energie voor de wijk Heijplaat 

een common-pool resource (CPR). De inzet op hernieuwbare energie is onderdeel van de integrale 

gebiedsontwikkeling van de wijk. Die ontwikkeling moet ten goede komen aan alle partijen in de 

wijk, van bewoners en andere lokale partijen. Zij moeten allen toegang kunnen krijgen tot hernieuw-

bare vormen van energie, en deze moet in voldoende mate worden ontsloten om te voorzien in de 

energievraag in de wijk. 

Ik heb de referentie voor de publieke waarde van duurzame ontwikkeling in Heijplaat met de focus 

op energie in eerste instantie bezien in de context van de CPR ‘hernieuwbare energie’. Dat betekent 

dat de rendabele opbrengst van de CPR het resultaat is van maximalisatie van technische, financiële 

en organisatorische mogelijkheden voor lokale partijen om zelf hernieuwbare energie op te wekken 

en hernieuwbare energie te verbruiken. De maatschappelijke meerwaarde van de CPR bestaat uit de 

maximalisatie van participatie van lokale partijen in opwekken en verbruik van hernieuwbare energie.

Rendabele opbrengst: zelflevering en lagere energielasten

Vier deelprojecten liggen ten grondslag aan het projectvoorstel. Hiervan gaan deelproject 1 (bewo-

nersparticipatie) en deelproject 2 (zelflevering van zonne-energie) in op het creëren van een situatie 

waarin sprake is van een rendabele inzet van hernieuwbare energie in de wijk Heijplaat. Verder 

bevat het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat een negental zogeheten ‘duurzame sporen’. 

Spoor 1 (invulling warmte-koudevraag), spoor 3 (oprichting lokaal energiebedrijf Energiek) en spoor 

4 (smart grid en smart meters) gaan in op maatregelen en systemen die de rentabiliteit van de inzet 
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van hernieuwbare energie kunnen verhogen.

In de beschrijving van deelproject 1 (bewonersparticipatie) geeft het projectvoorstel een duidelijke 

aanwijzing over hoe bewoners met financiële prikkels verleid kunnen worden actief met hernieuwbare 

energie aan de slag te gaan. Het resultaat van dit deelproject moet zijn dat bewoners financiële 

voordelen ervaren bij de inzet van hernieuwbare energie, omdat “Heijplaat weer een aantrekkelijke 

plek is om te wonen en/of te werken: de huizenprijzen stijgen, de energierekening valt gemiddeld 

lager uit dan elders in Rotterdam.”

Deelproject 2 (zelflevering van zonne-energie) richt zich op aantrekkelijke financiële condities 

voor zelflevering: het met zelf opgewekte hernieuwbare energie voorzien in de eigen energiebehoefte. 

“Het is voor bewoners het meest aantrekkelijk om zo veel mogelijk energie zelf te benutten en dit 

niet voor een lage prijs aan het energiebedrijf terug te hoeven leveren.” 

De deelprojecten 1 en 2 geven samen richting aan een ontwikkeling van de inzet van hernieuwbare 

energie met financiële prikkels voor de bewoners om actief mee te doen. Ze geven uitdrukkelijk 

ruimte aan nieuwe systemen en organisatievormen om deze gewenste situatie mogelijk te maken.

De sporen 1 (invulling warmte-koudevraag), 3 (oprichting lokaal energiebedrijf Energiek) en 4 

(smart grid en smart meters) gaan in detail in op een selectie van specifieke maatregelen en systemen. 

Deze maatregelen en systemen kunnen een rol spelen in de inzet van hernieuwbare energie op een 

wijze die voor bewoners (financieel) aantrekkelijk is. 

Maatschappelijke meerwaarde: bewonersparticipatie

Van de vier deelprojecten in het projectvoorstel geeft alleen deelproject 1 (bewonersparticipatie) 

een handreiking voor de referentie voor de maatschappelijke meerwaarde van de CPR hernieuwbare 

energie. De beschrijving van deelproject 1 gaat uitdrukkelijk in op maximalisatie van de participatie 

van lokale partijen in opwekken en verbruik van hernieuwbare energie. “De meest ideale situatie die 

kan ontstaan is wanneer bewoners niet alleen meedoen met verschillende technische, economische 

of sociale projecten om Heijplaat toekomstbestendiger te maken, maar ook zelforganiserend hun 

positie oppakken.” Het resultaat van dit deelproject moet volgens het voorstel zijn dat “tevreden 

bewoners met plezier in de wijk wonen, die actief meedenken en meewerken aan het verduurzamen 

van Heijplaat en die zichzelf centraal stellen binnen deze verduurzaming.” Het is een pleidooi voor 

coproductie, een begrip dat is toegelicht in paragraaf 5.2 over de werking van arrangementen.

De beschrijving van deelproject 1 bevat geen restricties aan de participatie van bewoners. Daarmee 

staat participatie open voor alle bewoners van Heijplaat, niemand uitgezonderd. Participatie van 

bewoners inspireert ook tot zelforganisatie en tot actief meedoen aan het toekomstbestendig en 

duurzaam maken van de wijk. 

Overige bijdragen aan publieke waarde niet meegenomen in de referentie

De publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie in Heijplaat, zoals om-

schreven in het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat, is meer dan de opbrengst en meerwaarde 

in de context van de CPR hernieuwbare energie. Deelprojecten en sporen in het projectvoorstel laten 

een ambitie zien die ook buiten de wijk Heijplaat effect moet hebben. Het gaat om verruiming van 

mogelijkheden voor opwekking en consumptie van hernieuwbare energie en om opbouw en distributie 

van kennis en ervaring opgedaan in Heijplaat.

De resultaten van deelproject 2 (zelflevering van zonne-energie) en spoor 1 (invulling warm-

te-koudevraag) zijn niet alleen voor Heijplaat van belang. Ze dragen ook bij aan de substitutie van 

conventionele energie door hernieuwbare energie in lijn met nationaal en internationaal afgesproken 

doelen, zoals beschreven in hoofdstuk 1.

In de deelprojecten 2 en 3 en de sporen 5 en 9 gaat de aandacht ook naar het vergaren van kennis en 

ervaring met de praktische uitwerking van het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat. Deelproject 

2 levert inzicht op in de mogelijke concepten van zelflevering op woning-, blok- en wijkniveau met 

het oog op een opschaling in andere projecten buiten Heijplaat. Dat inzicht zal via deelproject 3 

worden gedeeld met derden in de vorm van kennisoverdracht en communities of practice. De sporen 

5 en 9 sluiten hierop aan. Deze sporen leiden tot meer kennis over de toepassing van duurzame 

energiesystemen, in een demonstratieveld met windturbines en in een experimentele omgeving waarin 

deze systemen in een woonomgeving worden uitgeprobeerd (Concept House Village, Living Lab).

Deze elementen van duurzame ontwikkeling van Heijplaat zijn uiteraard relevant, maar vallen 

buiten de context van de inzet voor de omgang met de CPR hernieuwbare energie. Daarom zijn deze 

elementen niet meegenomen in de referentie voor de analyse van de bijdrage van arrangementen 

aan duurzame ontwikkeling.

Samengevat

De referentie voor de publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie is gevon-

den in het goedgekeurde projectvoorstel Klimaatneutraal Heiplaat. Tabel 9.1 bevat de samenvatting 

van de referentie voor de analyse van de bijdragen van arrangementen aan duurzame ontwikkeling 

van de energievoorziening in de wijk. Figuur 9.2 bevat een grafische weergave van deze referentie 

in het publieke waarderaster.

Tabel 9.1 Beoogde publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie in Heijplaat 

in het publieke waarderaster.

Rendabele opbrengst: 

zelflevering, lagere energielasten

Aantrekkelijke mogelijkheden voor opwekken en/

of verbruik van hernieuwbare energie:

• Lagere energielasten voor bewoners (Project 

1);

• Decentraal, lokaal gerealiseerd:

o Zelflevering van zonne-energie, voor 

de bewoners financieel aantrekkelijk 

(Project 2); 

o Invulling warmte-koudevraag  

(Spoor 1);

o Lokaal energiebedrijf (Spoor 3);

o Smart grid en smart meters (Spoor 4).

Maatschappelijke meerwaarde:

bewonersparticipatie

Participatie in opwekken en/of verbruik van 

hernieuwbare energie:

• Participatie van bewoners (Project 1).
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In figuur 9.2 staat de referentie voor de publieke waarde weergegeven met een ster (*). De integrale 

gebiedsontwikkeling houdt onder meer in, dat de lokale partijen in de wijk in hun energiebehoefte 

volledig kunnen voorzien door zelf hernieuwbare energie op te wekken en deze te consumeren, 

met vooruitzicht op marktconforme of lagere energielasten (horizontale as). Uitgangspunt van de 

gebiedsontwikkeling is dat gestreefd wordt naar betrokkenheid van alle lokale partijen in de wijk 

Heijplaat (verticale as).

Figuur 9.2 Referentie in raster voor publieke waarde van hernieuwbare energie in Heijplaat

In tabel 9.2 staan de arrangementen weergegeven die de publieke waarde van duurzame ontwik-

keling met hernieuwbare energie versterken of beperken. In figuur 9.3 is in het publieke waarderaster 

grafisch weergegeven hoe de publieke waarde zich in de tijd heeft ontwikkeld. In die figuur is de 

situatie medio 2017 uitgesplitst in een bijdrage van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit en een 

bijdrage van hernieuwbaar opgewekte warmte53.

In de eerste jaren (2011 en 2012) was sprake van een relatief snelle opeenvolging van afspraken 

voor bestuur (SOK-1) naar afspraken voor ontwikkeling (Afsprakenkader 2012), gevolgd door afspra-

ken voor ontwikkeling (SOK-2). In die periode zijn drie arrangementen ontstaan (1B, 2O en 3O), die 

alle bijdroegen aan het versterken van duurzame ontwikkeling middels uitzicht op een verbeterde 

rendabele opbrengst. 

Daarna startte een periode waarin vooral activiteiten plaatsvinden voor het ontsluiten van 

hernieuwbare energie (systemen voor opwekken, beheer en distributie). Daar bleek dat wet- en regel-

geving niet goed aansloot op de invulling van de ontwikkeling. Levering van zonne-energie opgewekt 

met zonnepanelen op het RDM-terrein aan de wijk bleek in de gekozen constructie niet mogelijk 

(arrangement 4O). In 2016 herzagen partijen het Afsprakenkader 2012 met nieuwe afspraken voor 

het ontwikkelen van de ontsluiting. Het nieuwe herziende Afsprakenkader bevat twee arrangementen 

met een beperkende werking op de publieke waarde. De uitkomst van het ene arrangement was het 

loslaten van de ambitie maatschappelijke meerwaarde te creëren door participatie van bewoners 

van Heijplaat in opwekken van hernieuwbare energie (5O). Het andere arrangement had als uitkomst 

een verlaging van de rendabele opbrengst (6O). De arrangementen 4O, 5O en 6O beperkten aldus 

duurzame ontwikkeling. 

53 Elektriciteit is een energiedrager voor verschillende vormen van energie, zoals verlichting, beweging en transport (ook van 
warmte middels warmtepompen). Warmte is op zichzelf een vorm van energie.

De invloed van arrangementen op de publieke waarde

Zoals in paragraaf 5.1 aangegeven zijn er zes soorten actiesituaties gedefinieerd, drie voor bestuur 

van toegang tot hernieuwbare energie (visie/beleid, maatregel toegang, borgen draagvlak) en drie 

voor ontwikkelen van ontsluiten van hernieuwbare energie (missie, maatregel ontsluiting, instemmen 

gevolgdragers). In de tijdsperiode van eind 2011 tot medio 2017 zijn in de casus Heijplaat vooral 

actiesituaties voor maatregelen van ontsluiten en voor maatregelen van toegang van toepassing 

geweest. In de casusonderzoeken Coevorden en EnergieRijk zijn arrangementen doorgaans aangegaan 

door een beperkt aantal partijen (gemeente Coevorden, Defensie en grondeigenaar bij Coevorden, Rijk 

en gemeente Den Haag bij ‘EnergieRijk’). De casus Heijplaat wijkt hiervan af. Het merendeel van de 

arrangementen is overeengekomen in samenwerkingsovereenkomsten en afsprakenkaders, ondertekend 

door een breed gedifferentieerde groep partijen (overheid, private partijen, bewoners). Een overzicht 

van alle geïdentificeerde arrangementen staat in bijlage 5. Het grootste deel van de geïdentificeerde 

arrangementen draagt bij aan de publieke waarde zoals beoogd en vastgelegd in de referentie. Van 

de geïdentificeerde arrangementen zijn er vijf met een uitkomst die de publieke waarde versterken 

of beperken.
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#B: Bestuur-arrangement; #O: Ontwikkel-arrangement  

Figuur 9.3 Casus Heijplaat: verloop haalbare publieke waarde

Effect arrangementen op beoogde duurzame ontwikkeling

Rendabele opbrengst 

Zelflevering, lagere energielasten

Maatschappelijke meerwaarde 

Bewonersparticipatie

Bestuur-

arrangement

1B+ Duurzaamheid onderdeel ontwik-
keling plangebied 
 efficiënte aanpak.

Ontwikkel-

arrangementen

2O+ Gemeenschappelijke voorzienin-
gen besparen energie 
 meer ruimte voor investeringen 
in hernieuwbare energie.

3O+ Faciliteiten en infrastructuur voor 
hernieuwbare energie 
 geeft partijen ruimte te ontwik-
kelen. 

4O- Wet- en regelgeving obstakel 
voor directe levering aan de wijk 
zonne-energie RDM-Campus naar 
openbaar elektriciteitsnet.

5O- Keuze maatregelen lokaal opwek-
ken hernieuwbare energie 
 oplossingen zonder bewonerspar-
ticipatie.

6O- Ambitie energieprestatie verlaagd 
naar label D 
 meer vraag naar energie, meer 
kosten voor energieverbruik.

#X: arrangement met volgnummer #, type X (B = Bestuur-arrangement, O = Ontwikkel-arrangement);
+ : positief effect op, - : negatief effect op rendabele opbrengst of maatschappelijke meerwaarde

Tabel 9.2 Casus Heijplaat: overzicht arrangementen met effect op publieke waarde
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van een energievoorziening met hernieuwbare energie, ondanks de oorspronkelijk integrale aanpak 

binnen de gebiedsontwikkeling van de wijk.

9.5 Van integrale inzet naar versnipperde uitwerking

De onderzoeksvraag van deze casus luidde als volgt: 

Welke arrangementen hebben ertoe geleid dat, ondanks de context van een brede en integrale 

gebiedsontwikkeling van de wijk, op het moment van afsluiting van de rapportage van deze casus 

(eind 2017) de opbrengst van lokaal opgewekte en verbruikte hernieuwbare energie kleiner is dan 

beoogd en de voorgenomen participatie van bewoners slechts beperkt van de grond is gekomen?

Wat betreft hernieuwbare energie heeft de situatie in Heijplaat de kenmerken van een common-pool 

resource. Dit is gebaseerd op de ambities en afspraken in het projectvoorstel Klimaatneutraal Heijplaat, 

samenwerkingsovereenkomsten en afsprakenkaders die getuigen van de wens heel Heijplaat (met 

al haar bewoners en andere daar gevestigde partijen) te voorzien van hernieuwbare energie met 

aantrekkelijke voorwaarden. 

Medio 2019 is de situatie zo, dat Heijplaat nog steeds een lange weg heeft te gaan om de ambitie 

van energieneutraliteit te realiseren. De lokaal opgewekte hoeveelheid hernieuwbare energie voorziet 

in minder dan de helft van de energiebehoefte van de wijk. De bewonersparticipatie is ongeveer 

21%. Aan de andere kant is sprake van substantiële bijdragen aan het doel in een tijdsbestek van – 

pakweg – vijf jaar. Betrokkenen die voor dit proefschrift zijn geïnterviewd, stellen dat deze resultaten 

niet mogelijk zouden zijn geweest zonder de samenwerkingsovereenkomsten en afsprakenkaders, 

die in 2011 en 2012 zijn vastgesteld. Al met al is veel in uitvoering gebracht, maar is het de vraag 

of de voornemens voor hernieuwbare energie in Heijplaat zullen worden gerealiseerd in lijn met de 

afspraken in de samenwerkingsovereenkomsten en afsprakenkaders. De herziene afspraken waarin 

bewonersparticipatie niet is geborgd en de aanpak versnipperd blijft, vormen hiervoor een obstakel. 

Aan de andere kant, zonder de overeengekomen samenwerking en afspraken zou veel van waaraan 

nu wordt gewerkt niet in gang zijn gebracht.

De inzet voor een integrale, belangen overstijgende aanpak heeft succes gehad in 2011 en 2012, 

toen SOK-1, het Afsprakenkader 2012 en SOK-2 zijn overeengekomen. Het resultaat was een drietal 

arrangementen, een bestuur-arrangement en twee ontwikkel-arrangementen, waarmee met name 

het deel ‘rendabele opbrengst’ van de duurzame ontwikkeling werd versterkt. Later, bij de praktische 

implementatie van overeenkomsten en afspraken in de ontwikkeling en realisatie van oplossingen was 

het individueel belang van marktpartijen en partijen met een publieke functie een steeds grotere rol 

gaan spelen. Dit ging ten koste van de afstemming tussen partijen en van de samenhang tussen de 

activiteiten voor ontwikkeling van de wijk Heijplaat en een duurzame energievoorziening54.

De succesvolle inzet in 2011 en 2012 voor een integrale, belangen overstijgende aanpak heeft 

niet geleid tot versterking noch tot beperking van het deel ‘maatschappelijke meerwaarde’ van de 

duurzame ontwikkeling. Bestaande wet- en regelgeving bleek een obstakel te zijn voor het energie-

neutraal en zelfvoorzienend maken van de wijk. De voorgenomen levering van hernieuwbare energie 

van zonnepanelen op de RDM-campus aan lokale partijen in de wijk (bewoners) was toen vanwege 

die wet- en regelgeving niet mogelijk. Toen na 2012 het individueel belang van marktpartijen en 

partijen met een publieke functie meer de boventoon ging voeren, kwamen oplossingen in beeld 

waarvoor bewonersparticipatie niet nodig was en ook niet door die partijen werd overwogen. Het zijn 

symptomen van het voor de casus Heijplaat kenmerkende feit van een versnippering in de uitwerking 

54 Kanttekening hierbij is, dat voor zeker één van deze partijen (Woonbron) de context en de financiële situatie gedurende de 
periode van onderzoek zodanig zijn gewijzigd, dat zij haar oorspronkelijke toegezegde bijdrage heeft moeten bijstellen.
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Als deze studie een ding duidelijk maakt, is het wel dat ook integrale energievernieuwingsprojecten 

niet ontsnappen aan het gat tussen droom en daad. In alle onderzochte casus vermindert gaandeweg 

de haalbare of daadwerkelijk gerealiseerde publieke waarde van duurzame ontwikkeling. In de 

casus Coevorden uitte zich dit in de beperking van het aantal lokale partijen dat gelegenheid kreeg 

te profiteren van de ontwikkeling en exploitatie van het windturbinepark. In de casus EnergieRijk 

evolueerde een brede gebiedsgeoriënteerde ontwikkeling naar een ontwikkeling voor een gelegen-

heidscoalitie van (semi)publieke organisaties. De casus Heijplaat ten slotte, toont een versnipperde 

uitwerking van maatregelen voor opwekken en consumptie van hernieuwbare energie. In alle drie 

casus veranderde kortom de haalbare publieke waarde in de loop van het proces naar een lager niveau 

dan oorspronkelijk geambieerd. Van de door Teisman (1992) bepleite en ook wel empirisch af en toe 

geconstateerde werkende weg ‘verrijking’ van initiatieven was in deze drie gevallen geen sprake. 

Hoe kan deze steeds neerwaartse trend in de drie casus worden verklaard?

In de zoektocht naar verklaring volgen we het theoretisch concept van deze studie: van de iden-

tificatie van vraagstukken met hernieuwbare energie als een common-pool resource tot de werking 

van het arrangement die met zijn uitkomst de publieke waarde beïnvloedt. De verklaring van de 

waarnemingen in de casus is opgebouwd uit vier stappen: 

1. Het vaststellen van het gezamenlijk vertrekpunt in de casus van omgang met hernieuwbare 

energie als common-pool resource;

2. het samenbrengen van waarnemingen in de drie casus over de relatie tussen arrangementen (de 

onafhankelijke variabele) en de publieke waarde die verandert door uitkomsten van arrangementen 

en daar dus afhankelijk van is;

3. een analyse aan de factoren die het samenwerkingsproces in een arrangement hebben beïn-

vloed: (1) ‘institutioneel ontwerp’ voor toegang tot en ontsluiten van hernieuwbare energie, 

(2) ‘startcondities’ waaronder partijen met elkaar het samenwerkingsproces aangaan, en (3) 

‘faciliterend leiderschap’ dat het samenwerkingsproces in goede banen moet leiden met het oog 

op de gezamenlijke ambitie voor publieke waardecreatie met hernieuwbare energie;

4. een beschrijving van het samenwerkingsproces in de arrangementen die met hun uitkomsten de 

publieke waarde hebben veranderd.

De inzichten die met deze verklaring zijn verkregen, helpen bij het begrijpen van de sturing van 

vernieuwende projecten aan common-pool resources met het oog op publieke waardecreatie. Het 

hoofdstuk sluit af met een samenvatting van deze bevindingen.

“Public administrations agree that decision making has become more complex. Several 

reasons can be identified for this increased complexity. Two important ones are: increased 

uncertainty about the global economy and the rise of the power-sharing world or ‘network 

society’, where nobody is in charge.” (Teisman, 2000: 937)

10 Rol van arrangementen in het  
verloop van publieke waarde
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10.1 Common-pool resource als gezamenlijk vertrekpunt voor de   
 verklaring

In de casus Coevorden, EnergieRijk en Heijplaat zijn partijen aan de slag gegaan met een ambitie die 

is samengesteld uit de wens hernieuwbare energie te ontsluiten en zoveel mogelijk lokaal gevestigde 

partijen toegang te verschaffen tot hernieuwbare energie, als consument, als producent of beide. 

Met deze inzet hebben deze partijen de ontwikkeling van een energievoorziening met hernieuwbare 

energiebronnen behandeld als een common-pool resource, overigens zonder dit begrip zelf te hebben 

gehanteerd. 

Kern van het casusonderzoek is de identificatie van arrangementen die de inzet van partijen 

representeren voor de omgang met hernieuwbare energie als een common-pool resource. Op basis van 

de theorie van Ostrom over de ontwikkeling van dergelijke common-pool resources zijn twee typen 

arrangementen onderscheiden: bestuur-arrangementen voor het borgen van toegang tot hernieuwbare 

energie, en ontwikkel-arrangementen voor het ontsluiten van hernieuwbare energie. 

In de casus zagen we dat uitkomsten van een aantal bestuur- en ontwikkel-arrangementen hebben 

geleid tot veranderingen in het vooruitzicht op publieke waarde. Moore’s public value theorie ligt ten 

grondslag aan het begrip ‘publieke waarde’ dat in deze studie is gebruikt, maar met de aanvulling dat 

deze in een ‘raster voor publieke waarde’ is uitgesplitst in twee componenten: rendabele opbrengst 

en maatschappelijke meerwaarde. Hiermee is de ontwikkeling van de publieke waarde in de casus 

te zien als een beweging in een tweedimensionale ruimte langs assen voor rendabele opbrengst en 

voor maatschappelijke meerwaarde.

10.2 Arrangementen: op weg van ambitie naar resultaat

De ambities waarmee de activiteiten in de casus zijn gestart, verschillen op het eerste gezicht on-

derling sterk. Toch hebben ze gemeenschappelijke kenmerken. Die zijn zichtbaar in tabel 10.1, waar 

deze ambities zijn bijeengebracht en onderling vergelijkbaar gemaakt. De ambitie van elke casus is 

gebaseerd op een document, gezamenlijke visie of overeenkomst waaraan de betrokken partijen zich 

aan het begin hebben gecommitteerd. Die vormen de referentie voor de uitwerking van de ambitie 

in termen van rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde.

Dynamiek van ambities

In de waardering van deze ambities speelt de context waarin deze zijn geformuleerd en gebruikt in 

het ontwerp van maatregelen voor bestuur en ontwikkeling. 

Rond 2000 werd de inzet om windturbines met in totaal 15 MW opwerkingscapaciteit te realiseren 

in Drenthe gezien als zeer ambitieus. Toch maak ik hierbij een kanttekening. In het BLOW-akkoord 

is overeengekomen dat de Provincie Drenthe 15 MW opwekkingscapaciteit op haar grondgebied zou 

(laten) realiseren. De Provincie Drenthe en haar gemeenten hebben zich daar toen op toegelegd, maar 

ook niet meer dan dat. Dat Drenthe verschillende locaties hiervoor op het oog had en uiteindelijk op 

Coevorden uitkwam, voedt de gedachte dat in theorie ook toen meer had kunnen worden gerealiseerd 

dan waartoe de provincie zich had verplicht, uiteraard wanneer daarvoor voldoende draagvlak bij 

politiek en bevolking zou bestaan. Tijdens de ontwikkeling van het windturbinepark in Coevorden 

bleken technische ontwikkelingen (meer opwekkingsvermogen per turbine) de mogelijkheden voor 

windenergie gaandeweg te vergroten. 

De ambitie in de casus EnergieRijk en de casus Heijplaat is niet zozeer het streven naar de 

realisatie van een vooraf vastgestelde hoeveelheid productievermogen, maar het volledig voorzien 

in de energiebehoefte van respectievelijk de binnenstad van Den Haag en de wijk Heijplaat met 

hernieuwbare energie. Het voorstel dat de gemeente Rotterdam heeft ingediend en dat door het 

‘Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden’ is gehonoreerd, beoogt dat de wijk-Heijplaat volledig 

zelfvoorzienend zal zijn met hernieuwbare energie. De Intentieverklaring in de casus EnergieRijk 

bevat een soortgelijke doelstelling, met daarbij het uitdrukkelijke aanbod aan andere partijen in 

de binnenstad van Den Haag zich aan te sluiten op EnergieRijk. Ook deze doelstellingen zijn zeer 

ambitieus, maar ze hebben vooral gefungeerd als een punt aan de horizon waarnaar stap-voor-stap 

wordt toegewerkt.

In de drie casus zijn medio 2017 de betrokken partijen er (nog) niet in geslaagd de oorspronkelijk 

geambieerde publieke waarde van duurzame ontwikkeling te realiseren (tabel 10.2). In de casus 

Coevorden is uiteindelijk 9 MW opwekkingscapaciteit opgesteld, 60% van de ambitie. De participatie 

van lokale partijen is beperkt gebleven tot het ministerie van Defensie en agrarisch ondernemer Brill. 

Ambitie

Inzet casus
Bijdrage aan publieke waarde

van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie

Casus Coevorden Casus EnergieRijk Casus Heijplaat

Ambitie voor 

bijdrage aan 

publieke 

waarde

RO: opwekkingscapaci-

teit windturbinepark 

15 MW

MM: participatie lokale 

partijen door ze te 

laten delen in de 

opbrengsten

RO: energiebehoefte 

Rijk, gemeente en 

andere partijen in 

het gebied gedekt 

met hernieuwbare 

energie

MM: mogelijkheid 

participatie andere 

partijen in het 

gebied

RO: Heijplaat energie 

neutraal (energiebe-

hoefte gedekt met 

lokaal opgewekte 

hernieuwbare ener-

gie), lagere lasten

MM: 100% participatie 

partijen in wijk

Referentie

• BLOW-akkoord  

(2001)

• Evaluatie Plan van 

Aanpak windenergie 

in Coevorden (2003)

• Gezamenlijke visie 

gemeente Den Haag 

en Rijk (Factsheet 

EnergieRijk Den 

Haag, 2013)

• Voorstel ingediend 

bij IKS:  

Klimaatneutraal 

Heijplaat - aanbie-

dingsbrief en Plan 

van aanpak versie 

1.1, definitief 

concept (2010)

Tabel 10.1 De ambitie voor bijdrage aan de publieke waarde van duurzame ontwikkeling

RO = rendabele opbrengst, MM = maatschappelijke meerwaarde
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Later zijn in de omgeving van Coevorden andere projecten met windturbines gestart, maar die vallen 

buiten de scope van de casus Coevorden die in dit onderzoek is bestudeerd.

Hoewel de gebiedsontwikkeling in Heijplaat in principe nog gaande is, is het gerealiseerde vermogen 

voor het hernieuwbaar opwekken van elektriciteit voorlopig blijven steken op 39% van de behoefte 

van de wijk. Voor warmte is dat percentage nog lager (21%). Participatie van de lokale bevolking is 

beperkt tot de bewoners van het Nieuwe Dorp waar energie neutrale woningen zijn gerealiseerd (21%). 

Medio 2018 is van de ambitie van EnergieRijk nog niets gerealiseerd. Wel hebben de gemeente 

Den Haag en het Rijk in de periode na 2015 een plan van aanpak voor een adviestraject over de 

implementatie van een voorziening met hernieuwbare energie opgesteld. Daarmee is de eerder in dit 

onderzoek vastgestelde verlaging van de maatschappelijke meerwaarde door het voorlopig wegvallen 

van de gemeente als een van de initiatiefnemers en inbrenger van vastgoed tenietgedaan. In het 

najaar van 2018 hebben de gemeente Den Haag, het Rijk en andere partijen een zogeheten ‘Green 

Citydeal’ gesloten. Als deze Green Citydeal slaagt, beweegt de publieke waarde van EnergieRijk wellicht 

toch weer een stap in de richting van de oorspronkelijke ambitie, waarin ook andere partijen in het 

gebied uitdrukkelijk toegang wordt geboden tot EnergieRijk. De voorbereiding van de aanbesteding 

van EnergieRijk is inmiddels (begin 2019) in gang gezet.

Haalbaar/  
gerealiseerd

Casus Coevorden Casus EnergieRijk Casus Heijplaat

Situatie ten 

opzichte van 

de referentie

Gerealiseerd eindsituatie: 

RO: 60%
MM: Min. Defensie, 

ondernemer Brill

Haalbaar:
RO: alleen voor Green 

Citydeal partners

MM: alleen voor Green 

Citydeal partners

Aanbesteding in 2019

Gerealiseerd medio 2017:

RO: warmte 21%, elektri-

citeit 39%

MM: 21% van huishoudens 

in de wijk

Tabel 10.2 Gerealiseerde bijdrage aan de publieke waarde

Deze studie bevat geen normatief oordeel over de bevinding dat in alle drie casus het resultaat van 

de bijdrage aan de publieke waarde van duurzame ontwikkeling minder is dan geambieerd. Een der-

gelijk oordeel is ook niet relevant voor de studie. De studie gaat over de mechanismes en processen 

die verschillen teweeg hebben gebracht tussen ambitie en de daadwerkelijk gerealiseerde bijdrage 

aan duurzame ontwikkeling. Daarover gaat het vervolg van dit hoofdstuk, om te beginnen met het 

onderkennen van gemeenschappelijke patronen in het verloop van de publieke waarde.

Evolutie van publieke waardeproposities

Veranderingen in de publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie zijn 

zichtbaar gemaakt in het raster voor publieke waarde: een beweging in een tweedimensionale ruimte 

van rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde. De drie casus laten grote verschillen zien 

in hoe arrangementen effect hebben op de bereikbare publieke waarde. Toch zijn er gemeenschappe-

lijke patronen. Die komen tot uiting wanneer we een fasering aanbrengen, begrensd door overgangen 

RO = rendabele opbrengst: percentage oorspronkelijk beoogde opbrengst (Coevorden), dekking energiebehoefte 
wijk (EnergieRijk en Heijplaat), 
MM = maatschappelijke meerwaarde: percentage participatie lokale partijen

Casus Coevorden Casus EnergieRijk Casus Heijplaat

Ontwikkeling 

publieke 

waarde

I. Uitwerking ambitie

II. Participatie beperkt 

tot Defensie en on-

dernemer Brill (2)

III. Variatie in haalbare 

opbrengst (1)

I. Uitwerking ambitie

II. Variatie in haalbare 

opbrengst (1)

III. Participatie beperkt 

tot gemeente en 

Rijk, haalbare 

opbrengst lager (2)

I. Uitwerking ambitie

II. Meer opbrengst haal-

baar (1)

III. Participatie en haal-

bare opbrengst lager 

(2)

Zie: Hoofdstuk 7, fig. 7.2 Hoofdstuk 8, fig. 8.3 Hoofdstuk 9, fig. 9.3

tussen kenmerkende dominante bewegingen van de publieke waarde in het raster. 

Tabel 10.3 bevat gestileerde versies van het verloop van de publieke waarde in het raster voor 

publieke waarde in de drie casus. Ze zijn uiteraard gebaseerd op het verloop in het raster voor publieke 

waarde zoals die in de hoofdstukken over de casusonderzoeken zijn gepresenteerd (zie de tabel voor 

de verwijzing naar de desbetreffende figuren). Het doel van deze vorm van grafische presentatie is het 

tot uitdrukking brengen van de gemeenschappelijke patronen in het verloop van de publieke waarde.

Tabel 10.3 Dynamiek van de publieke waardeproposities in de drie casus 

RO = rendabele opbrengst, MM = maatschappelijke meerwaarde; 
* = referentie voor de ambitie; o = haalbaar of gerealiseerd resultaat

In elk van de drie casus zie we drie stadia in het verloop van de publieke waarde (tabel 10.3):

I. De partijen gaan in dit stadium aan de slag met de uitwerking van de ambities voor de publieke 

waarde van duurzame ontwikkeling. Zij drukken deze uit in specifiek op de casus passende termen 

van rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde. De concreet gemaakte ambitie voor 

publieke waarde is de referentie voor de bijdrage van de uitkomsten van de arrangementen aan 

de publieke waarde. Die referentie is in tabel 10.3 weergegeven met een ster (*).

II. Arrangementen brengen de publieke waarde in beweging.

III. Arrangementen na een wijziging in de richting van die beweging. 

Uiteindelijk stopt deze ontwikkeling telkens in een punt in het raster voor publieke waarde, dat de 

daadwerkelijke bereikte (Coevorden) of haalbare (EnergieRijk, Heijplaat) publieke waarde aan het 

einde van de onderzochte tijdsperiode representeert. Er doen zich in de drie casus twee soorten 

bewegingen voor (tabel 10.3):

1. De eerste is een horizontale beweging langs de as voor rendabele opbrengst. De haalbare 

maatschappelijke meerwaarde is hierin constant en onveranderlijk.

2. De tweede betreft een scheve beweging naar beneden. Zij representeert een afname van de 

maatschappelijke meerwaarde door lagere participatie. Die lagere participatie brengt op haar 
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beurt een afname van de rendabele opbrengst teweeg.

Opvallend in tabel 10.3 is dat in de casus Coevorden in stadium II meteen een afname van de haalbare 

maatschappelijke meerwaarde zichtbaar is, terwijl in de casus EnergieRijk en Heijplaat een dergelijke 

afname pas in tweede instantie, in stadium III plaatsvindt. Opvallend is ook dat de afname van de 

maatschappelijke meerwaarde door minder participatie tot een navenant lagere rendabele opbrengst 

leidt, maar dat in de casus Coevorden en Heijplaat levering aan het openbare elektriciteitsnet deze 

afname ten dele compenseert.

De conclusie is onontkoombaar: in alle drie casus is uiteindelijk sprake van een lagere haalbare 

maatschappelijke meerwaarde dan oorspronkelijk geambieerd. Hoe kan dat? Daarvoor moeten we 

kijken naar de aard van arrangementen, hun effect op de publieke waarde en de manier waarop 

arrangementen in de praktijk uitwerken.

Het effect van arrangementen op de publieke waarde

Deze studie draait om arrangementen. Het gaat daarbij, kortweg, om een ad hoc structuur van par-

tijen die samen werken aan een zeker doel, waarbij ze rekening houden met de posities die partijen 

innemen in het arrangement (zie voor de introductie van het begrip ‘arrangement’ hoofdstuk 5). De 

identificatie en beschrijving van de arrangementen, wie eraan deelnamen en de uitkomsten ervan zijn 

een middel om de ontwikkeling van de publieke waarde van de bijdrage aan duurzame ontwikkeling 

met hernieuwbare energie in beeld te krijgen. Het gaat er met name om waarom arrangementen met 

hun uitkomsten in de casus tot een ander tussen- of eindresultaat hebben geleid dan oorspronkelijk 

geambieerd en waarom partijen in die arrangementen hebben opgetreden zoals waargenomen.

Hieronder komt aan de orde hoe effectief deze arrangementen zijn geweest. Dit is onderzocht 

aan de hand van een analyse aan de drie casus tegelijk, door ze onderling te vergelijken en door te 

toetsen of de effectiviteit van de arrangementen kan worden beschreven in bevindingen die op alle 

drie casus van toepassing zijn. Net als in de vorige paragrafen is hier een onderscheid gemaakt tussen 

de arrangementen die tot variatie in de haalbare rendabele opbrengst hebben geleid (beweging (1) in 

het raster voor publieke waarde, tabel 10.3) en de arrangementen die een afname van de haalbare 

maatschappelijke meerwaarde en rendabele opbrengst teweeg hebben gebracht (beweging (2) in het 

raster voor publieke waarde).

Arrangementen en variatie in rendabele opbrengst

Er liggen zowel bestuur-arrangementen (voor toegang tot hernieuwbare energie) als ontwikkel-arran-

gementen (voor ontsluiten van hernieuwbare energie) ten grondslag aan het verloop van de publieke 

waarde langs de as voor rendabele opbrengst (tabel 10.4). De beoogde maatschappelijke meerwaarde 

was constant, een in dat stadium vaststaand gegeven van wat haalbaar was. 

De partijen gingen er impliciet van uit dat de haalbare maatschappelijke meerwaarde niet zou 

veranderen. In geen enkele van deze arrangementen is de prikkel gevoeld de maatschappelijke meer-

waarde proactief te borgen, om te voorkomen dat deze onverhoopt zou kunnen worden aangetast. 

Er is ook geen prikkel gevoeld om de maatschappelijke meerwaarde te vergroten.

In de casus EnergieRijk en de casus Heiplaat is het eerste arrangement een bestuur-arrangement, 

gevolgd door een of meerdere ontwikkel-arrangementen. In de Intentieverklaring EnergieRijk Den 

Haag (arrangement 1B) houden de gemeente Den Haag en het Rijk er rekening mee dat om private 

partijen mee te krijgen ze wellicht concessies moeten doen aan de rendabele opbrengst. In tegen-

Casus Coevorden Casus EnergieRijk Casus Heijplaat

Tussentijdse 

uitkomsten

(1) Variatie in haalbare 

opbrengst 

(1) Variatie in haalbare 

opbrengst

(1) Meer opbrengst 

haalbaar

Arrangementen

Bestuur-arrangement: Bestuur-arrangement: Bestuur-arrangement:

RO:

7B-

MM: RO:

1B-

MM: RO:

1B+

MM:

Ontwikkel-arrangement: Ontwikkel-arrangement: Ontwikkel-arrangement:

RO:

3O-, 4O-, 

5O+, 6O-

MM: RO:

2O+

MM: RO:

2O+, 3O+

MM:

stelling daarmee geeft in Heijplaat de eerste Samenwerkingsovereenkomst Heijplaat en RDM-terrein 

(SOK-1 in arrangement 1B) ruimte aan meer rendabele opbrengst door duurzaamheid expliciet aan 

te wijzen om mee te nemen in de ontwikkeling van het plangebied. Beide casus laten vervolgens 

ontwikkel-arrangementen zien met uitkomsten die de haalbare rendabele opbrengst vergroten. 

In de casus Coevorden treffen we vooral ontwikkel-arrangementen aan. Een aantal ervan heeft 

uitkomsten die tot een neerwaartse bijstelling van het aantal locaties voor windturbines hebben geleid 

om tegemoet te komen aan bezwaren van partijen die niet betrokken zijn bij het windturbinepark. 

Er is daarentegen ook een ontwikkel-arrangement dat anticipeert op technologische ontwikkelingen 

die een grotere opwekkingscapaciteit per turbine mogelijk maken. Maar het laatste arrangement met 

invloed op de haalbare rendabele opbrengst is een bestuur-arrangement. Dat arrangement (7B) heeft 

de gemeente Coevorden ingezet als reactie op het loslaten van de oorspronkelijke ambitie om lokale 

partijen en de bevolking te laten profiteren van het windturbinepark. Het hield in dat Coevorden en 

Defensie de afspraak maakten dat Defensie als tegemoetkoming voor het niet halen van dit deel van 

de ambitie voorzag in de kosten voor zonne-energie panelen op daken van scholen. Het is daarmee 

een draagvlak-arrangement: de afspraak vormde weliswaar een extra kostenpost voor Defensie, 

maar daarmee kwam Defensie de gemeente Coevorden tegemoet in haar wens het draagvlak voor 

het windturbinepark te borgen met een gebaar naar de bevolking van Coevorden.

De casus hebben alle gemeen dat ze zowel arrangementen met een positief effect als arrangementen 

met een negatief effect op de rendabele opbrengst bevatten. 

Tabel 10.4 Arrangementen en variatie in haalbare rendabele opbrengst

RO = Rendabele Opbrengst, MM = Maatschappelijke Meerwaarde;
#X: arrangement met volgnummer #, type X (B = Bestuur-arrangement, O = Ontwikkel-arrangement);
+ : positief effect op, - : negatief effect op RO of MM; 
* = referentie voor de ambitie; o = haalbaar of gerealiseerd resultaat
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Casus Coevorden Casus EnergieRijk Casus Heijplaat

Tussentijdse 

uitkomsten

(2) Participatie lager (2) Participatie beperkt 

tot Rijk en gemeente, 

haalbare opbrengst lager 

(2) Participatie en haalbare 

opbrengst lager

Arrangementen 

Bestuur-arrangement: Bestuur-arrangement: Bestuur-arrangement:

RO: MM:

2B- 

RO:

3B-, 5B-

MM:

3B-, 5B-

RO: MM:

Ontwikkel-arrangement: Ontwikkel-arrangement: Ontwikkel-arrangement:

RO:

1O-

MM: RO:

4O-

MM: RO:

6O-

MM:

4O-, 5O-

Arrangementen en de afname van publieke waarde

Het waren bestuur-arrangementen die in de casus Coevorden en EnergieRijk tot lagere participatie 

hebben geleid en zo de neerwaartse beweging van de haalbare maatschappelijke meerwaarde in 

gang hebben gezet (tabel 10.5). Dat is opmerkelijk omdat met de ambitie en inzet op hernieuwbare 

energie als een common-pool resource bestuur-arrangementen juist de focus zouden moeten hebben 

op het borgen van toegang tot hernieuwbare energie. In het kielzog van de afname van de haalbare 

maatschappelijke meerwaarde nam ook de rendabele opbrengst af, in de casus Coevorden omdat 

Defensie als enige ontwikkelende partij minder mogelijkheden kreeg voor de bouw van turbines op 

het eigen terrein (1O), en in de casus EnergieRijk door het wegvallen van de Gemeente Den Haag.

In Coevorden deed het arrangement waarin Defensie werd aangewezen als de enige partij die 

het windturbinepark verder zou ontwikkelen, afbreuk aan deze inzet (2B). In EnergieRijk was die rol 

weggelegd voor de Samenwerkingsovereenkomst, een exclusief verbond van alleen de gemeente Den 

Haag en het Rijk (3B). De casus Heijplaat wijkt hiervan af, omdat daar de uitkomsten van ontwik-

kel-arrangementen de oorzaak zijn voor de daling van de maatschappelijke meerwaarde. Maar het 

terugtreden van woningcorporatie Woonbron en de bevinding dat directe levering van hernieuwbare 

energie door de RDM-campus aan de wijk wettelijk niet mogelijk was, smoorden de maximalisatie 

van de ontsluiting van hernieuwbare energie. Ontwikkel-arrangementen met deeloplossingen bestemd 

voor een beperkt deel van de bewoners van Heijplaat waren hiervan het gevolg (arrangementen 4O, 

5O en 6O).

In geen van de onderzochte casus is er een arrangement geweest die de afname van de haalbare 

publieke waarde corrigeerde of compenseerde. 

Tabel 10.5 Arrangementen en de afname van maatschappelijke meerwaarde

RO = Rendabele Opbrengst, MM = Maatschappelijke Meerwaarde;
#X: arrangement met volgnummer #, type X (B = Bestuur-arrangement, O = Ontwikkel-arrangement);
+ : positief effect op, - : negatief effect op RO of MM; 
* = referentie voor de ambitie; o = haalbaar of gerealiseerd resultaat

Hoe bestuur- en ontwikkel-arrangementen de publieke waarde sturen

Zoals in de tabellen 10.4 en 10.5 zichtbaar is, spelen zowel bestuur-arrangementen als ontwikkel-ar-

rangementen een rol in de ontwikkeling van de publieke waarde. Aan veranderingen in de beide 

componenten van de publieke waarde (variatie in rendabele opbrengst, afname van de maatschappelijke 

meerwaarde) dragen zowel bestuur-arrangementen als ontwikkel-arrangementen bij. 

De casus laten zien dat er geen direct en exclusief causaal verband is tussen bestuur-arrangementen 

en maatschappelijke meerwaarde en tussen ontwikkel-arrangementen en rendabele opbrengst. Dat 

bevestigt de bruikbaarheid van het analyseraamwerk in dit onderzoek, omdat daarmee de complexe 

interactie tussen bestuur- en ontwikkel-arrangementen enerzijds en rendabele opbrengst en maatsch-

appelijke meerwaarde anderzijds zichtbaar kan worden gemaakt.

De variatie in de haalbare rendabele opbrengst (1) en de afname van de publieke waarde (2) in het 

raster voor publieke waarde laten ook zien dat in de casus geen bestuur- of ontwikkel-arrangementen 

zijn geïdentificeerd die proactief de maatschappelijke meerwaarde in de publieke waarde hebben 

geborgd. Ook was er geen prikkel om de haalbare publieke waarde groter te maken, dus met meer 

rendabele opbrengst en met meer maatschappelijke meerwaarde, dan beoogd. Er is althans geen 

arrangement geweest met een uitkomst die tot een hogere maatschappelijke meerwaarde heeft 

geleid. Het gevolg daarvan is dat is alle drie casus een lagere maatschappelijke meerwaarde is of 

wordt bereikt dan oorspronkelijk geambieerd.

Met deze bevinding is het eerste deel van de verklaring, het samenbrengen van waarnemingen 

in de drie casus over de relatie tussen arrangementen, de onafhankelijke variabele, en de publieke 

waarde, de afhankelijke variabele, afgerond. In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we nader in op 

hoe de arrangementen tot de waargenomen uitkomsten en hun effecten op de publieke waarde 

hebben geleid. Hoe hebben partijen samengewerkt in de arrangementen, en wat waren daarbij hun 

beweegredenen? 

Het collaborative governance gedachtegoed, en met name het collaborative governance model van 

Ansell en Gash zijn handreikingen voor de beantwoording van deze vragen. Het contingentiemodel van 

samenwerking in arrangementen dat hiervan is afgeleid (figuur 5.5), is gebruikt voor de verklaring van 

hoe arrangementen in de verschillende casus hebben geleid tot verandering in de haalbare of bereikte 

publieke waarde. In de verklaring ga ik in op de beïnvloedingsfactoren van het samenwerkingsproces 

en vervolgens op het samenwerkingsproces zelf. Wat betreft de beïnvloedingsfactoren gaat het om:

1. hoe het institutioneel ontwerp ruimte geeft aan mogelijke maatregelen voor toegang en ont-

wikkeling die tot publieke waarde moeten leiden;

2. hoe een verstoring van de balans in macht, kennis en middelen tussen de partijen in de samen-

werking (startcondities) de maatschappelijke meerwaarde beïnvloedt;

3. hoe het faciliterend leiderschap, of het ontbreken ervan een rol speelt bij het sturen op of 

borgen van de publieke waarde.

Het samenwerkingsproces bestaat uit een cyclische opeenvolging van vijf stappen (zie paragraaf 

5.2 en figuur 5.4): (1) dialoog; (2) ontwikkelen onderling vertrouwen tussen de betrokken partijen; 

(3) toewijding aan het proces, hier gericht op de ambitie en de publieke waarde; (4) gezamenlijk 

onderling en met elkaar gedeeld begrip; en (5) actie leidend tot een (tussentijds) resultaat. In de 

verklaring ga ik vooral in op de waarneming in de casus of partijen de cyclus van samenwerking 

volledig of partieel hebben doorlopen.
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10.3 Institutioneel ontwerp: ruimte voor publieke waardecreatie 

In het waarnemingsraamwerk van deze studie is het speelveld – de exogene variabelen in het in-

stitutional analysis and development framework (IAD) van Ostrom – de basis voor de actiesituatie. 

Het institutioneel ontwerp (institutional design) in het model van Ansell en Gash is de uitwerking 

van dit speelveld toegespitst op het samenwerkingsproces in een actiesituatie of arrangement. Het 

speelveld, en het daaruit afgeleide institutioneel ontwerp, geven de grenzen van de ruimte aan die 

beschikbaar is voor ontwerp en implementatie van maatregelen voor toegang tot en ontsluiten van 

hernieuwbare energie. 

Hieronder gaan we eerst in op de achtergronden van het institutioneel ontwerp. Daarna komt 

de onderbouwing van de causale relatie tussen institutioneel ontwerp en ruimte voor duurzame 

ontwikkeling aan de orde.

Uit de synthese van Ostrom’s indeling van goederen en IAD, zoals verwerkt in het onderzoeksde-

sign van deze studie, bestaat het speelveld onder meer uit een aantal omgangsregels die partijen 

hanteren in een actiesituatie of arrangement. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen activiteiten 

om hernieuwbare energie te ontsluiten en activiteiten voor het borgen van toegang tot hernieuwbare 

energie. Ervan uitgaande dat het institutioneel ontwerp een specifieke uitwerking is van het speel-

veld, is het onderscheid tussen activiteiten in het speelveld ook van toepassing op het institutioneel 

ontwerp. Dat uit zich in een institutioneel ontwerp voor het ontsluiten van hernieuwbare energie 

en in een institutioneel ontwerp voor het borgen van toegang tot hernieuwbare energie. Dit is een 

bredere interpretatie van “institutional design” dan de definitie van Ansell en Gash in hun model 

van collaborative governance, die vooral is gefocust op bestuurlijke aspecten zoals participatie en 

de inzet op een eerlijk en transparant proces.

Deze interpretatie van het begrip institutional design sluit aan op stap b. in het analyseraamwerk 

(figuur 7.2). De institutioneel ontwerpen reflecteren de inzet van ontwikkelaars voor het ontsluiten 

van hernieuwbare energie en de inzet van bestuurders voor het borgen van toegang tot hernieuwbare 

energie. Daarmee zijn zij de kaders voor de ontwikkel-arrangementen en de bestuur-arrangementen.

Toegang en ontsluiten

Tabel 10.6 bevat een samenvatting van de verschillen in het institutioneel ontwerp tussen de casus. 

We gaan eerst in op het institutioneel ontwerp voor ontsluiten. In de casus Coevorden was sprake van 

een technische uitvraag naar capaciteit voor productie van hernieuwbare energie met een specifiek 

geselecteerde modaliteit: windturbines. Dat sloot aan op het BLOW-akkoord, dat zich puur richtte op 

de techniek van windenergie. Het BLOW-akkoord gaf zo geen ruimte voor alternatieven voor wind-

energie (“technische oriëntatie”). In Heijplaat lag het accent geheel anders. Daar was de gemeente 

Rotterdam samen met lokale partijen aan de slag gegaan met een integrale gebiedsontwikkeling van 

de wijk, waarvoor hernieuwbare energie een belangrijke, maar niet de enige bouwsteen was. De 

ontwikkeling van een voorziening met hernieuwbare energie vond plaats in de brede context van 

de integrale gebiedsontwikkeling van Heijplaat (“contextuele oriëntatie”). Bij EnergieRijk ligt het 

institutioneel ontwerp voor ontsluiten tussen die van de casus Coevorden en Heijplaat in. Gemeente en 

Rijk beperkten zich daar tot de ontwikkeling van een duurzaam systeem voor de energievoorziening, 

maar aan de hand van een functionele uitvraag zonder voor te schrijven welke technieken zouden 

moeten worden ingezet. Zo wilden zij inspireren tot ondernemerschap en creatieve en haalbare 

oplossingen die goed zouden passen in het streven naar hernieuwbare energie voor het stedelijke 

gebied rond het vastgoed van de gemeente en het Rijk (“functionele oriëntatie”).

Casus Coevorden Casus EnergieRijk Casus Heijplaat

Ontwikkelen 

van ontsluiten

Technisch:

Modaliteit windturbines

Functioneel: 
Voorziening voor opwek-

ken, beheer en distributie 

hernieuwbare energie in 

binnenstedelijk gebied

Contextueel:
Hernieuwbare energie 

in context van integrale 

gebiedsontwikkeling en 

energieneutraliteit

Bestuur van 

toegang

Bestemd voor iedereen:

Lokale partijen en bevol-

king moeten mee kunnen 

profiteren

Open voor iedereen:

Andere partijen met vast-

goed in gebied uitgenodigd 

mee te doen

Later

Open voor selectie van 
partijen:

Exclusief voor vastgoed 

van gemeente Den Haag, 

het Rijk en andere (semi)

publieke organisaties

Samen met iedereen:

IKS-voorstel is basis voor 

samenwerking partijen 

in gebiedsontwikkeling 

Heijplaat

Tabel 10.6 Institutioneel ontwerp in de casus

Naast het institutioneel ontwerp voor ontsluiten is er het institutioneel ontwerp voor toegang. Ook 

daar zijn verschillen waarneembaar tussen de casus. De literatuur over collaborative governance 

laat er geen twijfel over bestaan dat het proces open en inclusief zou moeten zijn (zie hoofdstuk 5 

‘Arrangementen voor publieke waardecreatie’). Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor voldoende 

draagvlak voor wat er in het proces gebeurt, voor transparantie en eerlijkheid en voor het weerstaan 

van de verleiding om exclusieve overlegvormen op te zoeken (achterkamertjes). De partijen laten 

middels het institutioneel ontwerp voor toegang zien hoe zij dat in praktijk willen brengen. Zo gingen 

partijen in de casus Coevorden, en met name de gemeente Coevorden, er bij de ontwikkeling van 

het windturbinepark van uit, dat lokale partijen en de bevolking mee moesten kunnen profiteren van 

vormen van opbrengsten van het park (‘bestemd voor iedereen’). In de casus EnergieRijk benadrukten 

de gemeente en het Rijk in toegangsarrangement 1B in de Intentieverklaring EnergieRijk Den Haag 

(2012), dat de voorziening voor hernieuwbare energie niet gelimiteerd zou blijven tot het vastgoed 

van de twee overheden maar dat andere partijen in het gebied nadrukkelijk welkom waren om zich 

aan te sluiten bij EnergieRijk (‘open voor iedereen’). Later, in het toegangsarrangement 3B sloten de 

gemeente Den Haag en het Rijk op 23 september 2014 de Samenwerkingsovereenkomst EnergieRijk 

Den Haag (2014) zonder betrokkenheid van andere partijen in het gebied of vooruitzicht daarop (‘open 

voor selectie van partijen’). Met de samenwerkingsovereenkomst veranderde het institutioneel ontwerp 

voor toegang. EnergieRijk was vanaf dat moment vooral exclusief voorbehouden aan het vastgoed in 

het gebied van de gemeente Den Haag en het Rijk, later uitgebreid naar vastgoed van andere specifiek 

voor EnergieRijk uitgenodigde publieke en semipublieke organisaties (zie paragraaf 8.3). De casus 



10. De rol van arrangementen in het verloop van publieke waardeHernieuwbare energie voor iedereen

239238

Heijplaat, ten slotte, betrof een integrale aanpak van gebiedsontwikkeling waarin hernieuwbare 

energie onderdeel was van een reeks maatregelen om de wijk te vernieuwen en energieneutraal te 

maken. Een dergelijke aanpak vereist per definitie betrokkenheid van partijen die actief of gevestigd 

zijn in de wijk - niet alleen voor draagvlak, maar als coproducenten van de beoogde maatschappelijke 

meerwaarde (‘samen met iedereen’).

Institutioneel ontwerp en publieke waardecreatie

Kijkend naar achtereenvolgens Coevorden, EnergieRijk en Heijplaat zijn de partijen in toenemende 

mate bereid om de publieke waarde te borgen door brede participatie van lokale partijen mogelijk 

te maken. In de casus Coevorden gingen de partijen, en met name de Gemeente Coevorden, ervan 

uit dat de lokale bevolking en partijen op enigerlei wijze zouden kunnen profiteren van de exploitatie 

van het windturbinepark. Er werd evenwel betrekkelijk snel besloten dat Defensie het voortouw zou 

nemen in de ontwikkeling, met als gevolg minder mogelijkheden voor betrokkenheid van de lokale 

bevolking en partijen. In Energierijk Den Haag ging het aanvankelijk om een functioneel georiënteerde 

aanpak met ruime mogelijkheden voor technische, financiële en organisatorische invulling, die het 

andere partijen mogelijk maakte om zich aan te sluiten. In de casus Heijplaat hielden de betrokken 

partijen lang vast aan de ambitie Heijplaat energieneutraal te maken door een brede inspanning van 

iedereen in de wijk. Maar uiteindelijk liet men de participatie van een deel van de lokale partijen 

los. In alle drie casus was, vroeg of laat, de facto sprake van reductie van de oorspronkelijke ambities 

op het gebied van maatschappelijke meerwaarde.

De keuze op voorhand voor de modaliteit van opwekking van hernieuwbare energie met windtur-

bines in de casus Coevorden lokte een technocratische vorm van sturing uit. De turbinetechniek was 

bekend; zij hoefde alleen nog maar nader te worden uitgewerkt door ter zake deskundige partijen. 

Vormen van participatie kwamen dan alleen nog in aanmerking als de gekozen modaliteit dat zou 

toelaten. De keuze op voorhand voor een specifieke modaliteit en de technocratische aansturing van 

de ontwikkeling ervan kunnen tot weerstand leiden bij partijen die niet in aanmerking komen voor 

participatie maar wel gevolgen ondervinden van de aanleg van het windturbinepark. Dat kwam tot 

uiting in de instemmingsarrangementen 4O en 6O later in het proces. Partijen die niet participeerden 

en voor zichzelf hadden vastgesteld dat de aanleg van windturbines hun eigen belangen zouden 

schaden, tekenden met succes bezwaar aan tegen enkele locaties, waardoor deze moesten worden 

verplaatst of geschrapt. De gemeente Coevorden en Defensie gingen het draagvlakarrangement 7B 

aan ter compensatie van het feit dat de participatie van de bevolking in het windturbinepark niet 

van de grond is gekomen, terwijl de gemeente tijdens het proces van voorbereiding daarop wel heeft 

aangedrongen.

In de casus EnergieRijk en de casus Heijplaat was de technische invulling van de energievoorziening 

op voorhand niet duidelijk. Bij EnergieRijk ging het eerst om het vraagstuk van het beschikbaar krijgen 

van hernieuwbare energie voor vastgoed in een compact binnenstedelijk gebied, en bij Heijplaat moest 

hernieuwbare energie passen in de integrale gebiedsontwikkeling van de wijk. Hier zijn de karakte-

ristieken van de gebieden, de partijen met hun vastgoed en de bevolking belangrijke uitgangspunten 

voor de in een later stadium te maken keuzes in het systeemontwerp. Daarom is in deze twee casus 

het verloop van de publieke waarde vooral langs de as van de rendabele opbrengst, met behoud van 

de ambitie van de maatschappelijke meerwaarde van participatie. De conclusie hieruit is, dat een 

focus op een doelstelling op een hoger abstractieniveau, zonder vroegtijdige systeemtechnische 

keuzes, partijen langer bijeenhoudt om samen te werken aan die doelstelling dan wanneer de keuze 

voor een technische modaliteit of voor technische componenten in een systeem reeds zijn gemaakt.

Institutioneel ontwerp: ruimte voor duurzame ontwikkeling

Het institutioneel ontwerp begrenst de vrijheid van ontwikkelen van maatregelen voor ontsluiten en 

voor toegang. Hoe strakker die begrenzing in de ontwikkeling van het ontsluiten, bijvoorbeeld door 

een focus op één modaliteit, hoe minder mogelijke oplossingen voor ontsluiten, omdat deze moeten 

passen bij de gekozen modaliteit. In een functioneel of contextueel georiënteerd institutioneel 

ontwerp voor ontsluiten is de begrenzing voor ontwikkeling veel ruimer. Dat maakt het mogelijk en 

ook gewenst een breed scala aan partijen (burgers, bedrijven en andere organisaties) te betrekken 

en daarmee samen te werken. Dat verklaart ook dat in EnergieRijk en Heijplaat, met respectievelijk 

een functioneel en contextueel georiënteerd institutioneel ontwerp voor ontsluiten, partijen veel 

langer uitzicht hadden op participatie en daarom ook langer deelnamen aan de voorbereidingen.

Het institutioneel ontwerp is geen vaststaand en stabiel uitgangspunt voor een project. EnergieRijk 

is een voorbeeld van ontwikkelingen in het institutioneel ontwerp zelf en de gevolgen daarvan voor de 

keuze van maatregelen voor toegang en voor ontsluiten. Het casusonderzoek EnergieRijk gaat over de 

periode tot de jaarwisseling 2015/2016. Daarover was gedetailleerde informatie voorhanden, en gezien 

de momenten waarop de interviews hebben plaatsgevonden gingen de reflecties van de geïnterviewden 

niet verder dan over hun bevindingen tot die tijd. Het institutioneel ontwerp voor toegang was al in 

een eerder stadium (arrangement 3B) veranderd van ‘open voor iedereen’ (andere partijen in het 

gebied uitgenodigd om deel te nemen) naar ‘open voor selectie van partijen’ (gemeente Den Haag, 

Rijk en publieke en semipublieke organisaties uitgenodigd om met hun vastgoed deel te nemen). De 

jaren 2016, 2017 en 2018 zijn gekenmerkt door een heroriëntatie op het project (zie paragraaf 8.4). 

De betrokken partijen besloten om meer aan te sluiten op de bestaande situatie en zo in hun ogen 

meer grip te krijgen op de risico’s. De functionele vraag naar een systeem voor opwekken, beheer en 

distributie van hernieuwbare energie werd vervangen door focus op technische modaliteiten, zoals 

warmte-koude opslag en geothermie. Het resultaat ervan was een verandering van het institutioneel 

ontwerp voor ontsluiten van ‘functioneel’ naar ‘technisch’. Daarmee is het institutioneel ontwerp 

voor ontsluiten in de casus EnergieRijk “opgeschoven” in de richting van dat van de casus Coevorden.

Zoals de casus EnergieRijk laat zien kan een institutioneel ontwerp derhalve voor zowel de bestuur-

ders als de ontwikkelaars veranderen. Hoe deze verandering in de casus EnergieRijk tot uiting komt 

in arrangementen, hun uitkomsten en de bijdrage daarvan aan de haalbare publieke waarde was bij 

de afronding van dit proefschrift nog niet duidelijk. De casus EnergieRijk is door deze ontwikkelingen 

inmiddels ook relevant geworden voor de vraag of en hoe tussentijdse verandering in institutioneel 

ontwerp effect heeft op de haalbare publieke waarde. 

10.4 Veranderende arena’s en afname van maatschappelijke meer-  
 waarde 

Volgens het collaborative governmance-model van Ansell en Gash gaan de startcondities, een van de 

drie factoren die het samenwerkingsproces beïnvloeden, over de inspiratie en prikkels die partijen 

voelen in een actiesituatie, of specifiek in een arrangement samen te werken aan de gezamenlijke 

ambitie. Om te beginnen is de verdeling van macht, kennis en middelen (geld, grond, vastgoed) over 
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Tabel 10.7 Startcondities van stadia in de casus

Casus Coevorden Casus EnergieRijk Casus Heijplaat

Aan het begin

Stadium I

Evenwichtig – 

Bestuurslagen (landelijk, 

provinciaal, gemeente-

lijk) hebben zich samen 

gecommitteerd aan 

het doel van BLOW en 

hebben elkaar nodig in 

realisatie van afspraken. 

Evenwichtig –

EnergieRijk is een 

gebiedsgeoriënteerde 

ontwikkeling van een 

energiesysteem en 

vereist de betrokkenheid 

en medewerking van 

zoveel mogelijk partijen 

die met hun vastgoed 

gevestigd zijn in het 

gebied. 

Evenwichtig –

Betrokken partijen 

hebben ieder specifieke 

middelen, kennis en 

macht, maar kunnen dit 

niet effectueren zonder 

samenwerking. Bewoners 

zijn terughoudend. 

Later in het 

proces …

Stadium II

Niet evenwichtig –

Ministerie van Defensie 

als enige bereid en in 

staat te investeren in het 

windturbinepark; kreeg 

initiatief en leiding van 

ontwikkeling.

… en 

Stadium III

 Niet evenwichtig –

Samenwerkingsovereen-

komst gaat over ontwik-

keling van EnergieRijk 

voor uitsluitend vastgoed 

van gemeente en Rijk. 

Andere partijen met 

vastgoed in het gebied 

zijn niet betrokken, 

hebben dus geen positie 

gelijkwaardig met 

gemeente en Rijk.

Niet evenwichtig –
Met terugtreden van 

Woonbron verviel basis-

pijler van de gebiedsont-

wikkeling. Ontwikkeling 

van voorziening voor 

hernieuwbare energie 

om wijk energieneu-

traal te maken, raakte 

versnipperd en verdeeld 

over resterende partijen.

… met als 

gevolg

(2) Participatie en haal-

bare opbrengst lager

(2) Participatie beperkt 

tot Rijk en gemeente, 

haalbare opbrengst lager 

(2) Participatie en haal-

bare opbrengst lager

RO = rendabele opbrengst, MM = maatschappelijke meerwaarde; 
* = referentie voor de ambitie; o = haalbaar of gerealiseerd (tussen)resultaat

de partijen bepalend voor hoe partijen tegen een vraagstuk aankijken en ermee omgaan. Karakteri-

sering van partijen aan de hand van de actorbeschrijving van Ostrom (zie paragraaf 5.1 ‘Actiesituaties 

en arrangementen voor bestuurders en ontwikkelaars’) is een manier om inzicht te krijgen in deze 

verdeling. Partijen, bij wie macht, kennis en middelen zijn geconcentreerd, gaan in een samenwerking 

anders met andere partijen om dan wanneer die macht, kennis en middelen meer over de partijen 

zijn verdeeld. Dan moeten partijen in de samenwerking meer rekening met elkaar houden.

Het is evenwel niet gezegd dat partijen ook rationeel omgaan met de gegeven verdeling van 

macht, kennis en middelen. Daarom hebben Ansell en Gash ook hun gezamenlijke verleden betrokken 

in de actiesituaties. Dat gezamenlijke verleden bepaalt mede de inzet van de partijen in het proces. 

Vertrouwen ze elkaar? Hebben ze goede ervaringen met elkaar in het verleden? En hoe zijn conflicten 

opgelost? Deze ervaringen brengen partijen ertoe open het samenwerkingsproces in te gaan of om 

behoedzaam met elkaar aan de slag te gaan. 

Ansell en Gash suggereren met het begrip ‘startcondities’ dat in een casus deze condities on-

veranderlijk zijn en blijven. Maar het is in de toepassing van het collaborative governance model 

van Ansell en Gash en in het daarop gebaseerde model van samenwerking in arrangementen niet 

vereist dat startcondities rigide en onveranderlijk zijn. Dat heb ik besproken in paragraaf 5.2 waarin 

dat model is toegelicht. De drie casus bevestigen dat de startcondities kunnen veranderen bij de 

overgang van het ene stadium in het andere. Die veranderingen hebben op hun beurt tot gevolg dat 

de richting van het verloop van de publieke waarde in het raster verandert. Dan ontstaat een nieuw 

stadium van actiesituaties en arrangementen. De illustratie hiervan volgt hieronder in tabel 10.7 en 

aan de hand van de casus zelf.
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Macht, kennis en middelen balanceren

Het BLOW-akkoord in de casus Coevorden bevat afspraken tussen verschillende overheidslagen, van 

Rijksoverheid tot gemeenten, en tussen overheden in dezelfde laag (provincies, gemeenten in een 

provincie). Het gaat hier om wederzijdse toezeggingen tussen gemeentes onderling en met de pro-

vincie binnen het kader van landelijke afspraken over de verdeling van de windturbine capaciteit. De 

overheden hebben elkaar dus nodig. In dat geval is sprake van een evenwichtige verdeling van macht, 

kennis en middelen, overigens binnen de context van een bestuurspraktijk waarin overheidspartijen 

van oudsher ervaring hebben met onderling zakendoen en het maken van afspraken. 

EnergieRijk is aanvankelijk in de Intentieverklaring gepresenteerd als een gebiedsgeoriënteerde 

ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem die de betrokkenheid en medewerking vereist van 

zoveel mogelijk partijen met hun vastgoed in het gebied. Naast de gemeente Den Haag en het Rijk 

zijn er private partijen en bewoners die aan dit uitgangspunt voldoen. Macht, kennis en middelen 

zijn versnipperd over deze partijen. Er is dus sprake van evenwicht in de startcondities tussen de 

partijen, en daarom zijn ze op elkaar aangewezen voor de gebiedsgeoriënteerde ontwikkeling van 

de energievoorziening.

In de gebiedsontwikkeling van de wijk Heijplaat is iedereen nodig. De gemeente Rotterdam, private 

partijen gevestigd in de wijk en de bewoners hebben alle een deel van de macht, kennis en middelen 

die nodig zijn voor de vernieuwing en verduurzaming van de wijk. De startconditie is hier evenwichtig 

te noemen, maar met een kanttekening. Zoals in de beschrijving van de casus Heijplaat is aangegeven 

(hoofdstuk 9) heeft de bevolking van de wijk een terughoudende attitude tegenover initiatieven van 

de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam NV en woningcorporatie Woonbron. Men was 

niet vergeten dat in het verleden bewoners hebben gevochten voor het voortbestaan van de wijk toen 

de bestuurder overwoog de wijk op te heffen ten gunste van havenactiviteiten.

Veranderende arena’s 

Toen in een vroeg stadium in de casus Coevorden bleek, dat alleen het ministerie van Defensie bereid 

of in staat was middelen vrij te maken voor investeringen in windturbines, was op dat moment geen 

sprake meer van een evenwichtige balans in macht, kennis en middelen tussen de betrokken partijen. 

Interventie van de Provincie Drenthe in de makelaarsrol leidde tot een oplossing met de aanwijzing 

van Defensie om als enige de ontwikkeling van het windturbinepark ter hand te nemen, aan te sturen 

en te financieren (arrangement 2B). 

Met dit arrangement erkenden Provincie Drenthe, gemeente Coevorden en het ministerie van 

Defensie dat de startcondities waren gewijzigd. In de ontwikkel-arrangementen erna bleven die 

nieuwe startcondities van toepassing en werd niet meer gestuurd op het creëren van maatschappelijke 

meerwaarde door lokale partijen en bevolking mee te laten profiteren van het windturbinepark.

In de casus EnergieRijk hebben de gemeente Den Haag en het Rijk later in het proces de Samen-

werkingsovereenkomst EnergieRijk Den Haag gesloten (arrangement 3B). Daarin hebben ze vastgelegd 

dat ze elkaar nodig hebben bij de ontwikkeling van EnergieRijk, zoals voor de inbreng van vastgoed en 

voor de aanpassing van de energie-infrastructuur ter plaatse. Met dit arrangement lieten gemeente 

en Rijk impliciet de ambitie los dat ook andere partijen met vastgoed in het gebied gelegenheid 

zouden krijgen zich aan te sluiten bij EnergieRijk. De Samenwerkingsovereenkomst is een bevestiging 

van dat, naast gemeente en Rijk, andere partijen niet zouden participeren in de voorbereiding van 

EnergieRijk. Daarom was de startconditie in EnergieRijk onevenwichtig geworden, want macht, kennis 

en middelen zijn geconcentreerd bij alleen gemeente en Rijk. 

Het gevolg hiervan was dat uitsluitend de belangen van gemeente en Rijk een rol speelden in 

de voorbereiding van de aanbesteding, en dus ook in de oplossingen die aanbestedende partijen 

vermoedelijk zullen aandragen. Het uitgangspunt andere partijen in het gebied te betrekken bij het 

proces en zo invulling te geven aan maatschappelijke meerwaarde, is daarmee komen te vervallen.

Bij de ontwikkeling van de rol van hernieuwbare energie in het realiseren van een energie neutrale wijk 

Heijplaat waren alle relevante partijen betrokken. Echter, de context waarin woningcorporaties hun 

activiteiten konden ontplooien, veranderde drastisch. De maatregelen die het Kabinet heeft genomen 

naar aanleiding van de bevindingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties in 

2013, betroffen onder meer restricties en het stellen van strenge voorwaarden aan het optreden van 

woningcorporaties in de markt. Die nieuwe, beperkte speelruimte bracht woningcorporatie Woonbron 

ertoe zich uit de gezamenlijk ter hand genomen ontwikkeling terug te trekken. Op dat moment was 

er geen sprake meer van een evenwichtige verdeling van kennis, macht en middelen, daar Woonbron 

geen mogelijkheid meer had middelen beschikbaar te stellen zoals oorspronkelijk toegezegd. 

De arrangementen na het terugtreden van Woonbron hebben het kenmerk, dat ze alle gaan over 

deeloplossingen voor de energievoorziening en dat het gezamenlijke doel van een energie neutrale 

wijk die gebruik maakt van zelf opgewerkte hernieuwbare energie, is losgelaten. Er werd toen niet 

meer gestuurd op de maatschappelijke meerwaarde van bewonersparticipatie.

Disbalansen en hun gevolgen

De balans van macht, kennis en middelen tussen de partijen in een samenwerkingsproces is bepalend 

voor hoe partijen gezamenlijk vasthouden aan de ambitie van publieke waarde. De inzet voor deze 

ambitie komt onder druk te staan als de balans van macht, kennis en middelen tussen de partijen wordt 

verstoord en onevenwichtig wordt. Dit komt tot uiting in een verlaging van de haalbare maatschappelijke 

meerwaarde (minder participatie in de casus). De haalbare rendabele opbrengst zou navenant lager 

kunnen zijn, maar dat hoeft niet als andere partijen overtollig opgewekte hernieuwbare energie zouden 

afnemen. Zo levert in de casus Coevorden Defensie hernieuwbare energie van het windturbinepark aan 

het openbare elektriciteitsnet. Hetzelfde doet in de casus Heijplaat het Gemeentelijk Havenbedrijf 

met de hernieuwbar energie opgewekt met de zonnepanelen op de RDM-Campus. 

10.5 Faciliterend leiderschap en het borgen van publieke waarde

Een open proces met meerdere, onderling afhankelijke partijen, kenmerkend voor het samenwer-

kingsproces in collaborative government, vereist goede coördinatie en aansturing. Dat gaat verder 

dan regievoering. Het begrip ‘faciliterend leiderschap’ impliceert dat de partij die dat op zich neemt, 

ook de mogelijkheden en het gezag heeft om partijen te bewegen te handelen in het belang van 

gezamenlijke doel en ambitie. Teisman’s indeling van partijen in posities en rollen bevat ingrediënten 

voor de beschrijving van de karakteristieken van een faciliterend leider, zie paragraaf 5.1 ‘Actiesi-

tuaties en arrangementen voor bestuurders en ontwikkelaars’. Die indeling ligt ten grondslag aan de 

bevindingen over faciliterend leiderschap in de casus. 

In alle drie casus was aan het begin duidelijk wie het faciliterend leiderschap op zich nam en hoe 
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(tabel 10.8). In de casus Coevorden waren aanvankelijk het bestuur van de gemeente Coevorden en het 

provinciaal bestuur de onbetwiste initiatiefnemers en inspirators. In de casus EnergieRijk besloten de 

gemeente Den Haag en het Rijk een stuurgroep op directieniveau in het leven te roepen, die namens 

de besturen van de gemeente en het Rijk het proces managede in de positie en rol van faciliterend 

leider. De gemeente Rotterdam bracht met het gehonoreerde IKS55-voorstel in de hand partijen bijeen 

om ze tot samenwerking aan te zetten voor de gebiedsontwikkeling van de wijk Heijplaat. 

Tabel 10.8 Faciliterend leiderschap aan het begin van de casus

Later in het proces van de casus veranderde de invulling van positie en rol van de faciliterend leider, 

en was soms niet duidelijk wie zich verantwoordelijk voelde voor het faciliterend leiderschap. Wel 

laten de casus zien, dat het werken aan de component rendabele opbrengst in de publieke waarde 

gedijt bij een stabiel faciliterend leiderschap. Als daarentegen faciliterend leiderschap ontbrak of 

niet effectief was, kwam de component maatschappelijke meerwaarde in de publieke waarde onder 

druk te staan. Deze bevindingen over faciliterend leiderschap in de casus staan hieronder toegelicht.

Faciliterend leiderschap actief bij variërende rendabele opbrengst

Alle drie casus Coevorden, EnergieRijk en Heijplaat hebben alle gedurende een deel van de tijdsperiode 

die in deze studie is geanalyseerd, arrangementen met uitkomsten die uitsluitend tot veranderingen 

in de voorziene rendabele opbrengst leiden. Dat is te zien in de rasters voor publieke waarde in 

tabel 10.9 waarin de publieke waarde zich als gevolg van de arrangementen in horizontale richting 

beweegt. De casus Coevorden laat bovendien zien dat de maatschappelijke meerwaarde lager ligt 

dan de referentie, de oorspronkelijk beoogde publieke waarde. De reden daarvan is, dat vanwege 

het technisch georiënteerd institutioneel ontwerp van ontsluiten in de casus Coevorden (focus op 

modaliteit windturbines) relatief vroeg in de tijd een arrangement is gemaakt die tot een lagere 

maatschappelijke meerwaarde heeft geleid, terwijl in de casus EnergieRijk en de casus Heijplaat 

dergelijke arrangementen nog niet zijn gemaakt. Zie voor de achtergronden hiervan paragraaf 10.3 

over het institutioneel ontwerp.

Kenmerkend voor alle drie casus is dat het faciliterend leiderschap bij deze arrangementen met 

uitsluitend effect op de voorziene rendabele opbrengst duidelijk is geregeld en georganiseerd. Bij 

de betrokken partijen bestond geen twijfel welke partij in de beschouwde periode de faciliterend 

leider was. De reden daarvan is te vinden in de startcondities.

In de casus Coevorden was de uitvoeringsorganisatie DGW&T, later DVD, van het ministerie van 

Defensie de onbetwiste en geaccepteerde faciliterend leider. Hoewel in eerste instantie sprake was van 

55  IKS = Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden

Casus Coevorden Casus EnergieRijk Casus Heijplaat

Faciliterend 

leiderschap voor 

borgen publieke 

waarde

Gemeente Coevorden:

interactieve positie – 

initiator/intermediair

Stuurgroep van Rijk en 

gemeente samen:

interactieve positie – 

initiator/intermediair

Gemeente Rotterdam:

interactieve positie – 

initiator/intermediair

Casus Coevorden Casus EnergieRijk Casus Heijplaat

Tussentijdse 

uitkomsten

(1) Variatie in haalbare 

opbrengst 

(1) Variatie in haalbare 

opbrengst

(1) Meer opbrengst haal-

baar

Faciliterend 

leiderschap

Ministerie v. Defen-

sie-DGW&T, DVD: 

interactieve positie – 

initiator/selector voor 

rendabele opbrengst, 

niet voor maatschappe-

lijke meerwaarde

Managers van gemeente 

en Rijk in Stuurgroep: 

interactieve positie – 

initiator/intermediair 

voor borgen publieke 

waarde

Gemeente Rotter-

dam-Bestuur: 

interactieve positie – 

initiator/intermediair 

voor borgen publieke 

waarde

Tabel 10.9 Variatie in rendabele opbrengst bij stabiel faciliterend leiderschap

een zekere evenwichtigheid in macht, kennis en middelen bij de verschillende betrokken overheden, 

bleek snel dat uiteindelijk Defensie de enige was die bereid was middelen beschikbaar te stellen 

om te investeren in het windturbinepark. Met dat gegeven kreeg Defensie met instemming van de 

gemeente Coevorden en de Provincie Drenthe de gelegenheid de leiding van de ontwikkeling van het 

windturbinepark naar zich toe te trekken. Toen de toedeling van de positie en rol van faciliterend 

leiderschap aan Defensie was vastgesteld, gingen de betrokken partijen aan de slag in arrangementen 

met de focus op rendabele opbrengst. 

In de casus EnergieRijk lag het initiatief van meet af aan bij de gemeente Den Haag en bij het 

ministerie van BZK namens het Rijk. De instelling van een gemeenschappelijke stuurgroep is een 

bevestiging van de gezamenlijke inzet voor EnergieRijk. Daarmee was de stuurgroep de onbetwiste 

en door beide overheden geaccepteerde faciliterend leider. Deze deed in eerste instantie haar werk 

met de focus op de rendabele opbrengst door te zoeken naar de voorwaarden om EnergieRijk haalbaar 

te maken en interessant voor private partijen om mee te doen. De maatschappelijke meerwaarde 

(mogelijkheid voor andere partijen met vastgoed in het gebied zich bij EnergieRijk aan te sluiten) 

bleef in stand en stond niet ter discussie.

De gemeente Rotterdam gaf met haar voorstel voor het ‘Innovatieprogramma Klimaatneutrale 

Steden’ IKS de aanzet voor de ontwikkeling van de wijk Heijplaat. Alle partijen die relevant zijn voor 

de gebiedsontwikkeling van de wijk accepteerden de gemeente in haar positie en rol van faciliterend 

leider. In die rol was de gemeente in staat partijen bijeen te brengen voor en te binden aan de 

Samenwerkingsovereenkomsten 1 (arrangement 1B) en 2 (arrangement 2O) en het Afsprakenkader 

2012 (arrangement 3O).

In de tijdsperiode waarin de publieke waarde zich bewoog langs de as van de rendabele opbrengst 

RO = rendabele opbrengst, MM = maatschappelijke meerwaarde; 
* = referentie voor de ambitie; o = haalbaar of gerealiseerd resultaat
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Casus Coevorden Casus EnergieRijk Casus Heijplaat

Tussentijdse 

uitkomsten

(2) Participatie beperkt 

tot ministerie v. Defensie 

en ondernemer Brill, 

haalbare opbrengst lager

(2) Participatie beperkt 

tot Rijk en gemeente, 

haalbare opbrengst lager

 

(2) Participatie en haal-

bare opbrengst lager

Faciliterend 

leiderschap

Prov. Drenthe: interven-

tiepositie – makelaar

Geen faciliterend leider 

die publieke waarde 

bewaakt

Stuurgroep:

managers van gemeente 

en Rijk treden samen 

op namens besturen, 

RVB en IDC, gericht op 

consensus

Geen faciliterend leider 

die publieke waarde 

bewaakt

Betrokken partijen: 

treden individueel op

Geen faciliterend leider 

die publieke waarde 

bewaakt

was in geen van de casus een arrangement van kracht geweest waarin de ambitie van de maatschap-

pelijke meerwaarde actief is geborgd. Het proces gaf geen aanleiding om te voorzien dat de beoogde 

maatschappelijke meerwaarde mogelijk aangetast of niet bereikt zou worden. De faciliterend leider 

en andere betrokken partijen hadden er kennelijk voldoende vertrouwen in dat de maatschappelijke 

meerwaarde zou worden bereikt. 

Leiderschapsvacuüms en hun effecten

In elk van de drie casus is een arrangement aan te wijzen waarvan de uitkomst heeft geleid tot een 

eenparige neerwaartse beweging van de publieke waarde in het raster voor publieke waarde (zie 

pararagraaf 10.2). Dat betekent dat de component maatschappelijke meerwaarde van de publieke 

waarde in de vorm van participatie afnam. De lagere participatie had vervolgens een navenante 

afname van de rendabele opbrengst tot gevolg (tabel 10.10). In tegenstelling tot de beschouwde stadia 

met uitsluitend variatie in de voorziene rendabele opbrengst ontbrak in de stadia met neergaande 

maatschappelijke meerwaarde in alle drie casus een stabiele faciliterend leider, met vergaande 

gevolgen. Dat kwam als volgt tot uiting.

Bij de start van de casus Coevorden was nog sprake van evenwichtige verdeling van macht, kennis 

en middelen bij verschillende betrokken bestuurslagen (landelijk, provinciaal, gemeentelijk). Het 

Rijk, de Provincie Drenthe en de gemeente Coevorden hadden zich samen gecommitteerd aan het 

Tabel 10.10 Maatschappelijke meerwaarde onder druk bij gebrekkig faciliterend leiderschap

RO = rendabele opbrengst, MM = maatschappelijke meerwaarde; 
* = referentie voor de ambitie; o = haalbaar of gerealiseerd resultaat

doel van BLOW en hadden elkaar nodig in de realisatie van de afspraken. Het bleek echter al snel dat 

alleen het ministerie van Defensie bereid en bij machte was middelen beschikbaar te stellen om te 

investeren in het windturbinepark. Om die reden wenste Defensie zelf het voortouw te nemen in de 

uitwerking van het windturbinepark en zakelijke verbanden aan te gaan met lokale ondernemers over 

het gebruik van percelen grond waar de windturbines zouden worden gebouwd. Er was toen feitelijk 

geen sprake meer van een evenwichtige verdeling van middelen. De Provincie Drenthe heeft toen in een 

interventiepositie de rol van bemiddelaar op zich genomen om samen met de betrokken partijen een 

oplossing te zoeken waarin de weg openbleef voor de ontwikkeling van het windturbinepark en Defensie 

de gelegenheid kreeg om het projectleiderschap op zich te nemen. De uitkomst van het arrangement 

waarmee alle betrokkenen akkoord gingen, was dat Defensie de facto positie en rol van faciliterend 

leider op zich nam (2B). Defensie legde toen de focus op het realiseren van windturbine capaciteit, 

in lijn met het BLOW-akkoord en om in de eigen behoefte van hernieuwbare energie te voorzien. De 

oorspronkelijke ambitie om lokale partijen en de bevolking zoveel mogelijk mee te laten profiteren 

kwam zo buiten beeld, en daarmee verviel ook de opdracht aan het faciliterend leiderschap om zorg 

te dragen voor het borgen van de publieke waarde. De gemeente Coevorden heeft ter compensatie 

hiervan kort voor de bouw van het windturbinepark in een draagvlakarrangement (7B) bedongen dat 

Defensie een geldbedrag beschikbaar stelt voor zonne-energie panelen op daken van scholen. 

In de casus EnergieRijk zetten de gemeente Den Haag en het ministerie van BZK namens het 

Rijk samen de ontwikkeling van de energievoorziening in gang. In macht, kennis en middelen waren 

deze twee overheden min of meer aan elkaar gelijk. Dat gold niet voor de andere partijen met 

vastgoed in het gebied. Zij werden hoogstens geconsulteerd, maar raakten niet actief betrokken 

bij de voorbereidingen, en konden zo hun wensen en belangen niet inbrengen. De Stuurgroep van 

EnergieRijk werkte ondertussen als faciliterend leider met het oog op consensus van de besturen 

en de uitvoeringsorganisaties van de gemeente Den Haag en het ministerie van BZ namens het Rijk. 

In het arrangement dat tot de Samenwerkingsovereenkomst heeft geleid (A3), zijn andere partijen 

niet betrokken en hebben zij ook geen positie gekregen in die overeenkomst. De Stuurgroep die 

de opdrachtgever was van de Samenwerkingsovereenkomst, heeft dus als faciliterend leider de 

maatschappelijke meerwaarde van aansluiting van andere partijen met hun vastgoed niet geborgd. 

Gemeente en Rijk, en met name de uitvoeringsorganisaties, vervolgden onder de paraplu van de 

Samenwerkingsovereenkomst hun werkzaamheden aan een voorziening met hernieuwbare energie 

voor uitsluitend het eigen vastgoed. 

In de wijk Heijplaat gingen alle partijen actief aan de slag met de gebiedsontwikkeling, aange-

zet door de gemeente Rotterdam. Er ontstonden zelfs arrangementen die het vooruitzicht op een 

hogere rendabele opbrengst mogelijk maakten dan in de oorspronkelijke ambitie. De ontwikkelingen 

rond woningcorporaties in die tijd en de nieuwe taakomschrijving naar aanleiding daarvan, bracht 

woningcorporatie Woonbron ertoe haar eerder toegezegde bijdrage aan de gebiedsontwikkeling op te 

schorten. Dit en andere ontwikkelingen, zoals het besef dat de wet- en regelgeving directe levering 

van hernieuwbare energie van de RDM-Campus aan de wijk verhinderde, leidden tot verandering in 

de verhoudingen, en met name in de verdeling van macht en middelen. Partijen gingen toen meer 

hun eigen gang en legden zich toe op het nakomen van hun eigen toezeggingen in de samenwer-

kingsovereenkomsten en Afsprakenkader 2012. Dat ging ten koste van de gezamenlijke inzet op de 

publieke waarde, waaronder de maatschappelijke meerwaarde van een energie neutrale wijk waaraan 

alle partijen, bedrijven en bewoners, mee zouden doen. Op dat moment was er geen faciliterend 

leider die kon anticiperen op die verandering in de verhoudingen en alle partijen ertoe kon brengen 
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te blijven werken aan de oorspronkelijk overeengekomen ambitie. Ook de gemeente Rotterdam zelf 

was uiteindelijk niet bij machte om als faciliterend leider de publieke waarde te borgen. De overige 

partijen gingen met hun eigen kennis en middelen zelf aan de slag met deeloplossingen, die samen 

niet konden voorzien in de beoogde participatie van alle partijen in de wijk.

Positie Vorm van actie/rol

Interactieve positie:  

werken aan resultaat door 

wederzijdse aanpassing, 

gemeenschappelijke of 

gedelegeerde besluitvor-

ming

• Initiator*: wil iets en handelt daarnaar

• Intermediair*: mobiliseert onmisbare actoren, drijvende kracht 

• Selector*: in staat bindende besluiten te nemen

• Aanpasser: heeft geen direct belang maar handelt op basis van 

inschatting effect

Interventiepositie:  

ingrijpen in interactie door 

beïnvloeden van procedu-

res en structuren

• Bemiddelaar/makelaar*: conflicthantering bij gelijke/ongelijke 

verdeling van macht, kennis en middelen

• Facilitator*: streeft niet zelf doel na maar brengt specifieke 

kennis in t.b.v. besluitvorming

• Arbiter: derde partij die bindende uitspraak doet over een conflict

Prikkelpositie: 

steun verlenen aan of 

blokkeren van resultaat 

door inzet van middelen

• Supporter: ondersteunt het initiatief (bv. financieel) omdat hij 

voordelen verwacht

• Criticus: bekritiseert het initiatief, omdat hij nadelen verwacht

Tabel 10.11 Posities en vormen van acties volgens Teisman (1995), 
bron: tabel 5.1, aangepast naar faciliterend leiderschap

*: mogelijke rollen faciliterend leiderschap

Er is in geen van de casus een partij met gezag en middelen actief geweest in noch een arrangement 

afgesloten voor het borgen van afstemming en samenhang, het voorkomen dat individuele partijen 

gaandeweg meer hun eigen belang gaan behartigen dan zich toe te leggen op publieke waarde, en het 

consistent betrekken van partijen daarvoor. Desgevraagd hebben in ieder geval in de casus Heijplaat 

geïnterviewden het ontbreken van een “regisseur” (faciliterend leider, FvB) als een gemis ervaren.

In de casus Heijplaat handelde de gemeente Rotterdam met zeer veel kennis van en ervaring met 

gebiedsontwikkeling. Zij is desondanks in haar rol van initiator in de interactieve positie niet in staat 

geweest of er niet in geslaagd om bewonersparticipatie als maatschappelijke meerwaarde te borgen. 

Zij is ook niet in de positie en ontbeert de middelen om bewonersparticipatie alsnog af te dwingen. 

Partijen met een publieke functie en marktpartijen hebben wel middelen om in de ontwikkellijn de 

rol van selector op zich te nemen. Ze hebben die rol niet ingezet om bewonersparticipatie mogelijk 

te maken en zo hun bijdrage aan de beoogde publieke waarde te borgen.

Was er dan in die stadia helemaal geen sprake van vormen van leiderschap? Het antwoord is dat 

die er wel was, maar niet in de vorm van faciliterend leiderschap dat zich toelegde op het initiëren 

en coördineren van activiteiten in een collaborative government samenwerkingsproces gericht op 

publieke waardecreatie (de organische leider als katalysator voor waardecreatie, zie paragraaf 

5.2). In plaats daarvan bestond in de drie casus het leiderschap uit het aansturen van activiteiten 

en projectleiderschap, waarbij volgens de definitie van posities en actievormen van Teisman (zie 

paragraaf 5.1 ‘Actiesituaties en arrangementen voor bestuurders en ontwikkelaars’ en tabel 10.11) de 

leidinggevende partij in een interactieve positie de rol van selector heeft ingenomen en zo bindende 

besluiten kon nemen. Dit lijkt meer op het pragmatische type leiderschap van de procesbeheerder, 

die de samenwerking faciliteert en besluitvorming mogelijk maakt (zie daarover paragraaf 5.2). In 

de casus Coevorden bekleedde het ministerie van Defensie dit soort leiderschap. Bij EnergieRijk was 

die positie en rol weggelegd voor de uitvoeringsorganisaties van de gemeente Den Haag en het Rijk, 

en bij Heijplaat was dit van toepassing op private partijen die zich toelegden op de ontwikkeling van 

deeloplossingen.

Op basis van de drie casus heb ik vastgesteld dat een rol als selector in een interactieve positie 

een vorm van leiderschap kan zijn, maar geen effectieve invulling is van faciliterend leiderschap van 

de organische leider die katalysator is voor publieke waardecreatie.

10.6 Ambitiedynamiek en samenwerkingsdynamiek

In de casusstudie is waargenomen, dat na overgangen tussen stadia in het verloop van de publieke 

waarde in het raster voor publieke waarde (tabel 10.3), processtappen in het samenwerkingsproces 

minder relevant werden of zelfs werden overgeslagen (zie ook tabel 10.12). 

In eerste instantie, in stadium I, gingen alle partijen in de drie casus met elkaar aan de slag met 

de gezamenlijke ambitie voor ogen. Het opbouwen van onderling vertrouwen en het gezamenlijk 

uitspreken van de toewijding aan de ambitie waren nodig om partijen te binden aan een vernieuwend 

project, zoals dat met de common-pool resource hernieuwbare energie. 

Dan blijkt dat het werken aan onderling vertrouwen en de toewijding aan de ambitie verwaterde. 

In de casus Coevorden vond dat al snel plaats op het moment dat het ministerie van Defensie het 

voortouw gaat nemen in de ontwikkeling van het windturbinepark (stadium II). Vanaf dat moment 

was er geen gezamenlijke prikkel meer om te werken aan de gezamenlijke ambitie, de publieke 

waarde en met name de component maatschappelijke meerwaarde daarin, en daarvoor het onderling 

vertrouwen te onderhouden. 

In de casus EnergieRijk en Heijplaat trad die verwatering pas later op, in stadium III. Zo zijn in 

EnergieRijk de Intentieverklaring EnergieRijk Den Haag (2012) (arrangement 1B) en ook het arran-

gement van de Aanloopfase (2O) het resultaat van samenwerking waarin de volledige cyclus van het 

samenwerkingsproces is doorlopen. In de Intentieverklaring is expliciet uitdrukking gegeven aan de 

ambitie voor de publieke waarde en het uitgangspunt van een goede relatie tussen de gemeente Den 

Haag en het Rijk om die ambitie te realiseren. Ook in Heijplaat zijn drie arrangementen met effect op 

de publieke waarde waargenomen, waarin de volledige cyclus is doorlopen. De Samenwerkingsover-

eenkomst Heijplaat en RDM-terrein SOK-1 (2011), Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling 

Heijplaat SOK-2 (2012) en het Afsprakenkader 2012, in de studie geïdentificeerd als arrangementen 

1B, 2O en 3O, benoemen ieder de ambitie van een energie neutrale wijk waarbij iedereen betrokken 

zou moeten worden. De ondertekening van deze overeenkomsten en Afsprakenkader 2012 door 

vrijwel alle partijen met een connectie met de wijk is een manier om uitdrukking te geven aan het 

gezamenlijk streven van de betrokken partijen de ontwikkeling van de wijk in samenwerking en in 

goed onderling vertrouwen ter hand te nemen.

Relevant hierbij is, dat bij de verwatering van de samenwerking naar een pragmatische afstemming 

via de partiële cyclus van het proces niet zozeer sprake was van gebrek aan vertrouwen en toewijding 
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die de samenwerking hindert. Onderling vertrouwen voor en toewijding aan de ambitie en bijdrage 

aan de publieke waarde waren naar de opvatting van partijen niet meer nodig nu de oorspronkelijke 

ambitie is vervallen. Iets soortgelijks is waarneembaar in de casus EnergieRijk en de casus Heijplaat, 

alleen in een later stadium.

Casus Coevorden Casus EnergieRijk Casus Heijplaat

Stadium I:  

Uitwerking  

ambitie, 

bijdrage aan 

publieke waarde

Samenwerkings-

proces

Volledige cyclus samenwerkingsproces:

Dialoog - onderling vertrouwen - toewijding aan ambitie -  

onderling begrip - actie

Stadium II

(2) Participatie en haalba-

re opbrengst lager

(1) Variatie in haalbare 

opbrengs

(1) Meer opbrengst 

haalbaar

Samenwerkings-

proces

Partiële cyclus:

Dialoog -  

onderling begrip - actie

Volledige cyclus samenwerkingsproces:

Dialoog - onderling vertrouwen - toewijding aan 

ambitie - onderling begrip - actie

Stadium III

(1) Variatie in haalbare 

opbrengst 

(2) Participatie alleen 

Rijk en gemeente, 

haalbare opbrengst lager

(2) Participatie en haal-

bare opbrengst lager

Samenwerkings-

proces

Partiële cyclus samenwerkingsproces:

Dialoog - onderling begrip - actie

Tabel 10.12 Overzicht samenwerkingsproces in verschillende stadia van de casus

RO = rendabele opbrengst, MM = maatschappelijke meerwaarde; 
* = referentie voor de ambitie; o = haalbaar of gerealiseerd (tussen)resultaat

In de arrangementen daarna (Coevorden: stadia II en III; EnergieRijk en Heijplaat: stadium III) zien we 

nog steeds een cyclische besluitvorming, maar nu voor pragmatische afstemming langs de stappen in 

de partiële cyclus: ‘dialoog’ – ‘gezamenlijk onderling en met elkaar gedeeld begrip’ – ‘actie leidend 

tot resultaat’. In het vervolg sloegen de partijen de stappen 2 (ontwikkelen onderling vertrouwen) 

en 3 (toewijding aan ambitie, proces) in het samenwerkingsproces over. 

Bij het besluit in de casus Coevorden over aanstelling van Defensie als de projectleider van de 

ontwikkeling van het windturbinepark, hadden betrokken partijen begrip voor de reden voor dit 

besluit en voor de wens van Defensie ruimte te krijgen om effectief aan de ontwikkeling te kunnen 

werken. De Samenwerkingsovereenkomst in de casus EnergieRijk gaat over de samenwerking van de 

gemeente Den Haag en het ministerie van BZK namens het Rijk. Het betrekken van andere partijen 

in het gebied was niet meegenomen om de pragmatische veronderstelling, dat de voorbereiding van 

de aanbesteding van EnergieRijk door gemeente en Rijk samen al complex genoeg zou zijn. In de 

casus Heijplaat lieten na het terugtreden van Woonbron de resterende partijen zien, dat ze zich nog 

steeds wilden inzetten voor hernieuwbare energie in de wijk, maar op pragmatische en effectieve 

wijze met deeloplossingen en beperkte risico’s voor de partijen zelf. In alle drie casus is te zien dat, 

nadat is overgegaan tot samenwerking volgens de partiële cyclus, de oorspronkelijk geambieerde 

publieke waarde uit beeld is geraakt.

De veranderingen in het samenwerkingsproces in de casus zoals geschetst hierboven, laten zien 

dat de stappen die essentieel zijn voor het werken aan de ambitie voor de publieke waarde (onderling 

vertrouwen, toewijding aan ambitie) in de loop van de tijd op de achtergrond raakten. Aan het begin 

van het proces in de casus hadden de partijen nog ambities voor de publieke waarde over het betrek-

ken van zoveel mogelijk lokale partijen bij de ontwikkeling van een energievoorziening op basis van 

hernieuwbare energie. Die betrokkenheid varieert van “mee kunnen profiteren” in de casus Coevorden 

via “uitnodiging tot deelname” in de casus EnergieRijk tot “meedoen met de gebiedsontwikkeling” 

in de casus Heijplaat. Maar de afname in de publieke waarde gaat hand in hand met de verandering 

in het samenwerkingsproces van de volledige cyclus met toewijding aan de ambitie naar de partiële 

cyclus voor pragmatische afstemming. 

Partijen kunnen faciliterend leiderschap effectief en met succes invullen in de - conform Teismans 

definitie van posities en rollen van partijen - rol van initiator of intermediair in een interactieve 

positie. Faciliterend leiderschap moet ook mogelijk gemaakt worden. In de partiële cyclus van het 

samenwerkingsproces ligt de nadruk op pragmatische afstemming en voelen de partijen niet de 

noodzaak voor onderling vertrouwen en toewijding aan het proces ten dienste van de ambitie voor 

publieke waarde. In een dergelijke situatie krijgt een faciliterend leider niet het mandaat om effectief 

aan de slag te gaan met het bewaken van de publieke waarde. Alle betrokken partijen moeten zich 

derhalve committeren aan de publieke waarde, aan de volledige cyclus van het samenwerkingsproces 

en aan de faciliterend leider in zijn positie en rol voor het borgen van de publieke waarde.

De gecombineerde invloed van institutioneel ontwerp, startcondities en faciliterend leiderschap

Het contingentiemodel van samenwerking in arrangementen (figuur 5.5) gaat onder meer uit van het 

idee dat verbanden tussen ‘institutioneel ontwerp’, ‘startcondities’ en ‘faciliterend leiderschap’ 

enerzijds en ‘samenwerkingsprocessen’ anderzijds niet modelmatig in concrete oorzaak-gevolg relaties 

zijn uit te drukken. Toch geven de bevindingen in het casusonderzoek aanleiding te veronderstellen 
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dat er wel degelijk onderlinge oorzaak-gevolg relaties zijn tussen deze variabelen. 

Zo laat de casus Coevorden zien dat door de technische invalshoek met de focus op windturbines 

alleen die partijen samenkomen die over systeemkennis van de modaliteit windturbines beschikken 

of die belangen hebben bij de ontwikkeling en exploitatie van het windturbinepark. Partijen met 

kennis van andere modaliteiten kwamen niet in beeld. Daarmee geeft deze invulling van het insti-

tutioneel ontwerp richting aan de startcondities. Immers, alleen de partijen met kennis, ervaring 

en belangen bij het windturbinepark komen in aanmerking om samen en met een zekere onderlinge 

machtsverhouding invulling te geven aan de ontwikkeling en het aangaan van arrangementen daarvoor. 

De vooraf verkozen onduidelijkheid over de precieze invulling van de energievoorziening in de casus 

EnergieRijk en Heijplaat geeft ruimte voor oplossingsrichtingen. Het is onbekend wie uiteindelijk zal 

zorgdragen voor ontwikkeling en exploitatie van een nog nader te definiëren invulling van de ener-

gievoorziening. Dat betekent, dat de constellatie van en de balans tussen partijen betrokken bij het 

initiatief tijdelijk is en kan veranderen naarmate de invulling van de energievoorziening duidelijker 

wordt. De invulling van faciliterend leiderschap, ten slotte, hangt af van het institutioneel ontwerp 

en van de startcondities met daarin de balans tussen de betrokken partijen.

Het is mogelijk om in de drie casus onderlinge oorzaak-gevolg relaties tussen de beïnvloedingsfactoren 

van het samenwerkingsproces te ontwaren. Maar het is niet mogelijk om alleen op basis van deze drie 

casus hierover algemeen geldende conclusies te trekken. Immers, er zijn ook situaties denkbaar die 

afwijken van die van de onderzochte casus en met heel andere onderlinge relaties dan waargenomen 

in de casus. Een aanpassing van het contingentiemodel van samenwerking in arrangementen is daarom 

vooralsnog niet zinvol. Dat kan veranderen op het moment dat vervolgonderzoek patronen blootlegt in 

de onderlinge relaties tussen de interveniërende variabelen ‘institutioneel ontwerp’, ‘startcondities’ 

en ‘faciliterend leiderschap’. Tot die tijd is het verantwoord het contingentiemodel van dit proefschrift 

te gebruiken, zolang de onderzoeker zich rekenschap geeft van mogelijke onderlinge relaties tussen 

de interveniërende variabelen.

10.7 Overeenkomsten ondanks verscheidenheid in effect van  
 arrangementen

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het casusonderzoek bijeengebracht en geanalyseerd aan de hand 

van het contingentiemodel van samenwerking in arrangementen (figuur 5.5). In deze paragraaf zijn 

de bevindingen samengevat, om te beginnen die over het effect van arrangementen op de haalbare 

publieke waarde, gevolgd door de verklaring aan de hand van de interveniërende variabelen in het 

contingentiemodel (institutioneel ontwerp, startcondities, faciliterend leiderschap).

Publieke waarde bepaald door zowel bestuur-arrangementen als ontwikkel-arrangementen 

Zowel bestuur-arrangementen als ontwikkel-arrangementen spelen een rol in het verloop van de 

haalbare publieke waarde. Er zijn bestuur-arrangementen én ontwikkel-arrangementen geïdenti-

ficeerd met uitkomsten die hebben geleid tot een afname van de haalbare publieke waarde. Er is 

daarentegen geen arrangement geïdentificeerd waarvan de uitkomst de afname in haalbare publieke 

waarde corrigeerde of compenseerde, en ook geen arrangement met de prikkel de publieke waarde 

groter te maken dan oorspronkelijk beoogd. 

Institutioneel ontwerp en de ruimte voor duurzame ontwikkeling

Het institutioneel ontwerp bepaalt de ruimte voor het ontwikkelen van maatregelen voor toegang 

en voor ontsluiten. Het casusonderzoek laat zien, dat een functioneel of contextueel georiënteerd 

institutioneel ontwerp voor ontsluiten ruimte geeft voor proactief betrekken van een breed scala aan 

partijen. Dat is te zien in het institutioneel ontwerp voor toegang: ‘open voor iedereen’, ‘samen met 

iedereen’. Daarentegen, als er besloten wordt tot een technisch georiënteerd institutioneel ontwerp 

voor ontsluiten (één modaliteit), dan sluiten alleen partijen met macht, kennis of middelen voor de 

betreffende modaliteit zich aan bij het proces (zie casus Coevorden). Het institutioneel ontwerp voor 

toegang is dan beperkt tot alleen passief gebruik van de voorziening door andere partijen, bijvoorbeeld 

als consument (‘bestemd voor iedereen’).

Het belang van balans in macht, kennis en middelen voor publieke waardecreatie

De balans van macht, kennis en middelen tussen de partijen in een samenwerkingsproces is bepalend 

voor hoe partijen gezamenlijk vasthouden aan de ambitie van publieke waarde. Wanneer de balans 

van macht, kennis en middelen tussen de partijen wordt verstoord en onevenwichtig wordt, treedt 

een verlaging van de haalbare maatschappelijke meerwaarde op. In de casus hebben we gezien dat dit 

tot uiting komt in minder toegang voor burgers, lokale bedrijven en andere organisaties tot opwekken 

of ontsluiten van hernieuwbare energie.

Publieke waardecreatie in volledige samenwerkingscyclus met faciliterend leiderschap 

Een functioneel en contextueel georiënteerd institutioneel ontwerp vraagt faciliterend leiderschap 

dat een breed scala aan partijen weet te betrekken in een ontwikkelingsproces met aanvankelijk 

veel ruimte voor conceptuele uitwerking en voor keuze uit maatregelen. Zonder maatregelen om dit 

expliciet te voorkomen is het faciliterend leiderschap bij verstoring van startcondities die tot uiting 

komen in een onbalans in macht, kennis en middelen, niet in staat of ontbreekt het zelfs om effectief 

de publieke waarde te borgen en voor afname te behoeden.

Partijen vinden het niet nodig verder te investeren in onderling vertrouwen en toewijding tot het 

proces wanneer zij zich niet of niet meer committeren aan de oorspronkelijke ambitie voor publieke 

waarde (in deze drie casus dus uitgedrukt in termen van rendabele opbrengst en maatschappelijke 

meerwaarde). Faciliterend leiderschap kan alleen gedijen als alle betrokken partijen zich committeren 

aan de gedeelde publieke waardepropositie, aan de volledige cyclus van het samenwerkingsproces en 

aan de faciliterend leider met mandaat de ambitie voor de publieke waarde te borgen.

Ervaringen met het gebruik van het contingentiemodel van samenwerking in arrangementen

De casusonderzoeken laten zien dat ‘institutioneel ontwerp’, ‘startcondities’ en ‘faciliterend 

leiderschap’ niet alleen effect hebben op het proces van samenwerken, maar ook elkaar kunnen 

beïnvloeden. Zo geeft het institutioneel ontwerp richting aan welke partijen in aanmerking komen 

voor en vervolgens ook actief meedoen in de samenwerking. Dat is bepalend voor de startcondities: 

de prikkels die partijen in de samenwerking ervaren als gevolg van de verdeling van macht, kennis 

en middelen over die partijen. 

De casus Coevorden is een voorbeeld van hoe een institutioneel ontwerp (windturbines, energie 

bestemd voor iedereen) de startcondities in een vroeg stadium fixeren. EnergieRijk laat zien hoe 

een verandering in de startcondities bijstelling van de startcondities tot gevolg heeft. Het ‘con-

tingentiemodel van samenwerking in arrangementen’ is niet bedoeld om die onderlinge relaties te 
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simuleren. De onderzoeker moet bij toepassing van het contingentiemodel rekening houden met 

het eventueel optreden van relaties tussen de interveniërende variabelen. 

De casus zijn met recht illustraties van de complexiteit van collectieve actievraagstukken. In elke casus 

behandelden partijen hernieuwbare energie als een common-pool resource, maar bleek de weg naar 

publieke waardecreatie door effectieve collectieve actie bezaaid met obstakels. De casus laten stuk 

voor stuk zien dat het meerpartijenspel dat ontstaat in en rond bestuur-arrangementen (voor toegang) 

en ontwikkel-arrangementen (voor ontsluiten), bepalend is voor het verloop van de haalbare publieke 

waarde. Uit het casusonderzoek is af te leiden dat het publieke waarde belang natuurlijk gedijt bij 

goed ondernemerschap voor ontsluiten, maar dat tegelijkertijd niet elke maatregel voor ontsluiten 

leidt tot meer publieke waarde. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor het bestuur voor toegang.

In de aanhef van dit hoofdstuk staat de vraag hoe het kan dat de haalbare publieke waarde 

veranderde naar een ander niveau dan oorspronkelijk geambieerd, in de hier onderzochte casuïstiek 

richting een lager niveau. In de verklaring van deze bevinding zijn de beïnvloedingsfactoren ‘instituti-

oneel ontwerp’, ‘startcondities’ en ‘faciliterend leiderschap’ alle relevant gebleken, en ieder op zijn 

eigen manier. Ondanks de verscheidenheid van initiatieven die in de casus aan de orde waren, bleken 

ze voor de creatieve ruimte afhankelijk te zijn van het institutioneel ontwerp, voor de focus op de 

gezamenlijke oorspronkelijke ambitie afhankelijk van de startcondities, en voor goede samenwerking 

tussen partijen met verschillende achtergronden en belangen afhankelijk van effectief faciliterend 

leiderschap. In het slothoofdstuk reflecteren we op de implicaties van deze en andere opbrengsten 

van het onderzoek. 
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De aanleiding voor dit proefschrift is mijn verwondering over de moeizame vernieuwing van de 

energievoorziening, ondanks het feit dat iedereen er belang bij heeft en als producent of consument 

actief deel zou kunnen nemen aan die vernieuwing. Dat heeft me ertoe gebracht te onderzoeken 

of en zo ja hoe partijen in staat zijn en erin slagen zorg te dragen voor hernieuwbare energie voor 

iedereen. Wat heeft dit proefschrift opgeleverd en hoe verhouden de resultaten zich tot de ambities 

die ik er bij aanvang mee had? Het antwoord is tweeledig. 

Op de eerste plaats gaat het om de antwoorden die het proefschrift geeft op de onderzoeksvragen 

die ik aan het begin van het proefschrift heb gesteld. De onderzoeksresultaten en de antwoorden op de 

onderzoeksvragen kunnen daarnaast ook breder worden geïnterpreteerd. Het gaat dan, op de tweede 

plaats, ook om wat het onderzoek heeft aangereikt voor de praktijk van (duurzame) ontwikkeling 

met andere common-pool resources en andere goederen, ook tijdens lopende en ter voorbereiding 

van nieuwe initiatieven en projecten. Ik ga daarbij specifiek in op de kansen en mogelijkheden voor 

overheden om hierin een inspirerende en initiërende rol te kunnen vervullen.

Ik beëindig dit hoofdstuk met een aantal aanbevelingen voor verdere wetenschappelijke ontwik-

keling van het in dit proefschrift gepresenteerde en uitgewerkte bestuurskundig analyseraamwerk 

voor sturing op publieke waarde in duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. 

11.1 Antwoorden op de onderzoeksvragen

Het onderzoek heeft geleerd hoe partijen (bestuurders en ontwikkelaars) publieke waardecreatie in 

duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie in de praktijk proberen te brengen en waarom dat 

niet altijd van een leien dakje gaat. Het benadrukken van – alleen – de mogelijkheden van overheden 

of het vertrouwen op – alleen – de creativiteit en het ondernemerschap van private partijen doen 

geen recht aan de complexiteit van collectieve actieproblemen zoals duurzame ontwikkeling met 

als oogmerk hernieuwbare energie voor iedereen. Het theoretisch onderzoek, het bestuurskundig 

analyseraamwerk en de resultaten van de toepassing ervan in het casusonderzoek hebben duidelijk 

gemaakt, dat overheden een belangrijke rol toekomt. Maar het optreden van overheden vindt plaats 

te midden van een gedifferentieerde verzameling van publieke en private partijen en burgers die 

met elkaar arrangementen aangaan en zo de omgang met de common-pool resource hernieuwbare 

energie vormgeven. 

In plaats van de focus te leggen op stapsgewijze substitutie van conventionele door hernieuwbare 

Elinor Ostrom heeft in haar werk voor het institutional analysis en development framework 

IAD een lans gebroken voor interdisciplinair werken. Haar collega’s zien dit vooral als een 

pleidooi voor interactie tussen sociale wetenschappen (McGinnis & Blomquist, 2017: 7-8):

“These topics span all of the social sciences - they are relevant to political scientists, econ-

omists, anthropologists, geographers, sociologists, legal scholars, communication scholars, 

linguists, and historians. As Mike McGinnis has stated, Lin and her husband-colleague, Vincent, 

understood this multidisciplinary nature of their work, embraced it, took it seriously, and 

invited and treasured collaboration with scholars and students from all these fields of study.”

11 Kansen en mogelijkheden voor 
sturen op publieke waarde



11. Kansen en mogelijkheden voor sturen op publieke waardeHernieuwbare energie voor iedereen

259258

energie ben ik in het onderzoek uitgegaan van de uitdaging voor bestuurders en ontwikkelaars om te 

werken aan een energievoorziening met uitsluitend hernieuwbare bronnen en bestemd voor iedereen. 

Daarvoor moeten zij samenwerken om hernieuwbare energie in voldoende mate te ontsluiten en 

toegankelijk maken voor alle burgers en andere partijen in een gemeenschap. Deze insteek sluit 

ook beter aan op de overgang naar het ‘exploitatieparadigma’ waarin burgers, bedrijven en andere 

organisaties investeren in voorzieningen voor productie, beheer en consumptie van hernieuwbare 

energie en deze voorzieningen voor eigen gebruik exploiteren (zie paragraaf 1.4). Dat heeft mij 

uiteindelijk gebracht tot de reeks onderzoeksvragen die ook daadwerkelijk het uitgangspunt voor het 

onderzoek zijn gaan vormen. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Wat is de publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie voor iedereen 

en hoe geven partijen (burgers, private en publieke partijen) hieraan invulling? 

Die vraag is in paragraaf 2.3 uitgewerkt in twee deelvragen, een gericht op theorie- en methode-ont-

wikkeling en een gericht op empirisch onderzoek: 

1. Hoe kunnen we onderzoeken of en op welke wijze partijen (publiek, privaat, burgers) slagen 

in hun streven iedereen in een gemeenschap deel te laten nemen aan consumptie of productie 

van hernieuwbare energie?

2. Wat leren we van casus uit de praktijk over de effectiviteit van de inzet van partijen om iedereen 

deel te laten nemen in consumptie of productie van hernieuwbare energie?

De deelvragen zijn verder uitgewerkt in subvragen. De beantwoording van de onderzoeksvragen 

start hieronder met een toelichting op een deelvraag, gaat verder met de beantwoording van de 

subvragen bij die deelvraag en wordt vervolgd met de beantwoording van de betreffende deelvraag. 

De antwoorden van beide deelvragen en hun subvragen vormen samen de ingrediënten voor de 

beantwoording van de hoofdvraag.

Deelvraag 1: naar een analyseraamwerk.

De beantwoording ervan berust op twee pijlers: (1) inzicht in het begrip ‘hernieuwbare energie’ en 

de publieke waarde ervan, (2) ontwikkeling van een onderzoeksinstrument om in casus uit de praktijk 

te onderzoeken hoe partijen werken aan publieke waardecreatie met hernieuwbare energie. Het 

belangrijkste kenmerk van het antwoord op deze deelvraag is, dat deze zowel bestuurskundige als 

systeemtechnische aspecten bevat. Ik heb vooral gebruik gemaakt van theorieën uit de bestuurskunde, 

maar deze ook aangevuld met technische, financiële en organisatorische aspecten uit de systeemont-

wikkeling. Alleen op deze wijze komen de inzet van bestuurders voor toegang tot hernieuwbare energie 

en de inzet van ontwikkelaars voor ontsluiten van hernieuwbare energie voldoende en evenwichtig 

tot hun recht. 

Subvraag 1a: hernieuwbare energie als governance uitdaging

De eerste subvraag (1a) van deelvraag 1 gaat over de kenmerken van duurzame ontwikkeling met 

hernieuwbare energie en hoe daarmee om te gaan. Deze kenmerken zijn ontleend aan Ostrom’s 

indeling van goederen, in casu de common-pool resources. Kenmerkend voor common-pool resources 

is dat de samenleving het onaanvaardbaar acht wanneer individuen of partijen geen toegang kunnen 

krijgen tot dat goed en dat het gebruik van het goed door de ene persoon of partij ten koste gaat van 

de mogelijkheid voor andere personen of partijen er ook gebruik van te maken. In de Nederlandse 

context heeft het “goed” energie, en ook de hernieuwbare variant ervan, de kenmerken van de 

common-pool resource. 

In dit onderzoek is de passieve vorm van beschrijven van kenmerken van een common-pool 

resource zoals Ostrom die hanteert voor haar indeling van goederen, omgezet in een actieve vorm. 

Zo leidt de vaststelling dat beperkte toegang of uitsluiting maatschappelijk ongewenst is tot inzet 

van individuen en partijen om te borgen dat iedereen toegang heeft of krijgt tot de common-pool 

resource hernieuwbare energie. De vaststelling dat gebruik van energie door de een ten koste kan 

gaan van het gebruik door de ander kan een probleem zijn als er schaarste is aan energie. Dat is 

vooralsnog het geval bij de hernieuwbare variant ervan. Om dit probleem te vermijden dient her-

nieuwbare energie in voldoende mate beschikbaar te komen, zodat individuen en partijen niet (meer) 

met schaarste worden geconfronteerd. Dat vereist een inzet van partijen om zo veel hernieuwbare 

energie te ontsluiten zodat het schaarsteprobleem niet zal kunnen optreden. De aansporing zich in 

te zetten voor toegang tot en ontsluiten van hernieuwbare energie geldt voor een breed palet aan 

individuen en partijen. Duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie is daarom een collectieve 

actieprobleem. Om dit soort problemen te kunnen analyseren is een conceptueel raamwerk voor 

analyse van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie opgezet in lijn met het institutional 

analysis and development framework (IAD) van Ostrom. Dit raamwerk representeert de inzet van 

partijen voor respectievelijk toegang tot en ontsluiten van hernieuwbare energie.

Subvraag 1b: criteria voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie

De tweede subvraag (1b) betreft hoe en op basis van welke criteria partijen invulling geven aan 

duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. Hier is aangesloten op het theoretische werk van 

Moore over publieke waarde. In de opbouw van de theorie voor het onderzoek van dit proefschrift 

is het conceptueel raamwerk aangesloten op de publieke waardescorekaart van Moore. Op deze 

wijze is de inzet van partijen analytisch-methodisch gekoppeld aan publieke waardecreatie. Voor 

het concreet uitdrukken van publieke waarde is in dit onderzoek het raster voor publieke waarde 

geïntroduceerd. Hierin is publieke waarde een variabele die zich beweegt in een tweedimensionaal 

vlak van rendabele opbrengst op de horizontale as en maatschappelijke meerwaarde op de verticale 

as. Met deze uitdrukking van publieke waarde is het mogelijk geworden vast te stellen of toename 

van rendabele opbrengst al of niet tot toename van maatschappelijke meerwaarde kan leiden, of 

omgekeerd. Het publieke waarderaster is ook geschikt voor het grafisch in beeld brengen van doelen 

en criteria. Het casusonderzoek heeft laten zien dat met het publieke waarderaster meer inzicht 

in de nuances van de ontwikkeling van publieke waarde ontstaat dan wanneer publieke waarde als 

abstract begrip of in één concrete variabele zou zijn uitgedrukt. 

Subvraag 1c: omgang met hernieuwbare energie

Het “hoe”-deel van deelvraag 1 komt aan de orde in de derde subvraag (1c) over de drijfveren en 

middelen waarmee partijen optreden in duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. Voor het 

antwoord hierop is aangesloten op het onderdeel ‘actiesituaties’ in Ostrom’s IAD. Haar beschrijving 

van de actiesituatie is gebruikt voor de definitie van het ‘arrangement’, een specifiek, concreet en 

aan een tijdsperiode gebonden uitwerking van een actiesituatie waarin de inzet van samenwerkende 

partijen leidt tot een uitkomst in termen van publieke waardecreatie. Er zijn zes typen arrangementen 

geïdentificeerd, drie voor bestuur van toegang en drie voor ontwikkelen van ontsluiten. Het idee 

van het werken aan de hand van deze arrangementen heeft het mogelijk gemaakt analogieën te 

onderkennen tussen activiteiten van bestuurders en activiteiten van ontwikkelaars. De beweegrede-
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nen van partijen om arrangementen aan te gaan zijn verder uitgediept aan de hand van Teisman’s 

actortypologie (indeling partijen in posities, acties en rollen). Voor het verklaren van hoe partijen met 

elkaar samenwerken is gebruik gemaakt van het contingentiemodel van samenwerking van Ansell en 

Gash. Dat model legt de relatie tussen de wijze van samenwerken en factoren die dit beïnvloeden: 

‘institutioneel ontwerp’ (over de uitgangspunten voor het ontwerp van de maatregelen voor ontsluiten 

en toegang), ‘startcondities’ (over het evenwicht in de balans tussen partijen in macht, kennis en 

middelen) en ‘faciliterend leiderschap’ (over het deskundig, geloofwaardig en met mandaat borgen 

van de publieke waarde zoals geambieerd bij aanvang van de casus).

Subvraag 1d: onderzoeksinstrument

De antwoorden op de drie subvragen 1a, 1b en 1c laten zien dat meerdere analytische bouwstenen 

nodig bleken te zijn om deelvraag 1 te kunnen beantwoorden. Daarom heb ik in dit onderzoek gekozen 

voor het stapsgewijs opbouwen van een diagnostisch onderzoeksinstrument in de vorm van een multi-

theoretisch analyseraamwerk, het antwoord op subvraag 1d. De belangrijkste componenten daarvan 

zijn achtereenvolgens: de indeling van goederen van Ostrom, het conceptueel raamwerk conform 

het IAD van Ostrom, de publieke waarde scorekaart van Moore, de actortypologie van Teisman en het 

contingentiemodel van samenwerking van Ansell en Gash. Naast de praktische mogelijkheden voor 

inzet van het analyseraamwerk zal de toepassing ervan de onderzoeker “dwingen” na te denken over 

de praktische betekenis van de verschillende theorieën, zoals de consequenties van het benoemen 

van hernieuwbare energie als een common-pool resource en het concreet invulling geven aan publieke 

waarde. In de casuïstiek van dit onderzoek is dat nuttig gebleken, en zal dat wellicht ook nuttig zijn 

in vervolgonderzoek met de toepassing van het analyseraamwerk of onderdelen ervan.

Deelvraag 2: toepassing in vergelijkend casusonderzoek

De tweede deelvraag betreft het empirische deel van het proefschrift. Om daadwerkelijk te kunnen 

leren van de praktijk over de effectiviteit van de inzet van partijen is het ontwikkelde analyseraamwerk 

inductief (dat wil zeggen: analyse aan de hand van informatie verkregen uit de toepassing van het 

analyseraamwerk) toegepast in drie casus. De context van de drie casus laat op het eerste gezicht 

veel verschillen zien. De casus hebben evenwel met elkaar overeen, dat partijen in alle drie casus 

hernieuwbare energie zagen als een common-pool resource en ambities hanteerden die aansluiten 

op de definitie van publieke waarde in dit proefschrift. Het empirisch onderzoek is uitgevoerd aan 

de hand van het analyseraamwerk. Kernbegrippen in de deelvraag zijn: casus uit de praktijk en 

effectiviteit van de inzet van partijen. Net als deelvraag 1 is deze deelvraag uitgesplitst in subvragen. 

Subvraag 2a over effectiviteit van inzet partijen in onderzochte casus 

De eerste subvraag (2a) gaat over wat zich in drie casus heeft afgespeeld bij partijen in hun zoektocht 

naar oplossingen voor hun ambitie van breed toegankelijke en beschikbare hernieuwbare energie. De 

subvraag is puur inventariserend van aard. Duiding is nog niet aan de orde. Om dat te benadrukken 

is het onderzoek aan elke casus opgesplitst in twee delen. Het eerste deel betreft die inventarisatie: 

een chronologische beschrijving van de gebeurtenissen in een casus aan de hand van documenten en 

toegelicht en geïllustreerd door direct bij de casus betrokkenen bij wie een interview is afgenomen. 

Die chronologische beschrijving bevat ook een opsomming van allerlei arrangementen die partijen met 

elkaar zijn aangegaan (zie daarvoor de bijlagen 3, 4 en 5 met achtergrondinformatie over de casus). 

Een klein deel van die arrangementen blijkt aantoonbaar van invloed te zijn geweest op de haalbare 

publieke waarde en het verloop ervan in de loop van de tijd. Met die bevinding is de inventarisatie 

en daarmee de beantwoording van deze subvraag voltooid.

Subvraag 2b: afwijking haalbare publieke waarde van oorspronkelijke ambitie

De tweede subvraag (2b) gaat over waarom de haalbare publieke waarde afwijkt van de oorspronkelijk 

geambieerde publieke waarde en wat we van de bevindingen hierover kunnen leren. Om die vraag te 

beantwoorden moest eerst worden vastgesteld of en in welke mate in de onderzochte casus de afwijking 

van de ambitie is opgetreden. Hiervoor is het publieke waarderaster uit het analyseraamwerk ingezet. 

In het tweede deel van het onderzoek aan elke casus is vastgesteld welke arrangementen hebben 

geleid tot bijstelling van de haalbare publieke waarde en zo tot afwijking van de oorspronkelijke 

ambitie voor publieke waarde. In het casusonderzoek bleek, dat het publieke waarderaster hiervoor 

goed bruikbaar is en het bovendien mogelijk maakt verschillen in het verloop van de publieke waarde 

tussen afzonderlijke casus in beeld te brengen. Nu voor elke casus het verloop van de publieke waarde 

bekend was kon de verklaring ervan ter hand worden genomen. Voor die verklaring is het collaborative 

governance contingentiemodel (samenwerking en de factoren die deze beïnvloeden) toegepast. 

Hoewel het contingentiemodel heeft bijgedragen aan inzichten voor de verklaring, is discussie 

op zijn plaats over de gelijkwaardigheid van de relaties tussen de beïnvloedingsfactoren en de wijze 

waarop de samenwerking er in praktijk uitziet. Het lijkt volgens het model alsof er geen onderlinge 

beïnvloeding zou bestaan tussen de factoren onderling, terwijl de casus laten zien dat die onderlinge 

beïnvloeding wel plaats kan vinden. Zo bepaalt het institutioneel ontwerp welke partijen betrokken 

raken, over relevante kennis en expertise beschikken en bereid zijn en om daadwerkelijk deel te 

nemen aan arrangementen in de casus. Leveranciers van PV zonne-energie panelen zullen hun diensten 

niet aanbieden als in het institutioneel ontwerp reeds is gekozen voor windenergie. Omgekeerd kan 

een selectie van partijen sturend zijn op het institutioneel ontwerp om te borgen dat dit zo goed 

mogelijk aansluit op hun inschatting van hun kansen om met succes deel te nemen aan de casus. Een 

consortium gespecialiseerd in warmtelevering uit geothermie zal lobbyen voor hun oplossing in een 

casus met een vraag naar warmte uit hernieuwbare bronnen.

Contingentiemodellen brengen nu eenmaal niet precies oorzaak-gevolg relaties in beeld, maar dat 

is een onbevredigd gegeven in onderzoeken als deze die expliciet het doel hebben de effectiviteit 

van partijen in vraagstukken van collectieve actie te registreren en te verklaren. In dit proefschrift 

heb ik evenwel goed gebruik kunnen maken van het contingentiemodel om te beschrijven en te 

verklaren waarom in de onderzochte casus partijen arrangementen zijn aangegaan met uitkomsten 

die tot verloop van de haalbare publieke waarde hebben geleid. De in het casusonderzoek opgedane 

ervaring dat beïnvloedingsfactoren in het contingentiemodel niet alleen de samenwerking maar ook 

elkaar beïnvloeden, zou een belangrijk aandachtpunt in vervolgonderzoek moeten zijn.

Subvraag 2c: effectiviteit van partijen en de rol van het analyseraamwerk daarin

Wat bestuurlijke en ontwikkelende partijen kunnen doen, mogelijk met gebruik van het analyseraam-

werk of onderdelen ervan, om effectief en met succes samen te werken in duurzame ontwikkeling 

met hernieuwbare energie (subvraag 2c), is onderwerp van dit hoofdstuk 11 en komt verderop aan 

de orde. De antwoorden op de subvragen vormen samen het antwoord op deelvraag 2 over wat het 

empirisch casusonderzoek ons leert over de effectiviteit van partijen in collectieve actievraagstukken 

zoals die over hernieuwbare energie. De vraag daarbij is of de drie casus afzonderlijk en samen het 
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antwoord hebben gegeven. Dat antwoord volgt niet uit onderlinge vergelijking van casus en het 

vaststellen of de ene casus “beter heeft gepresteerd dan” de andere casus. Het antwoord volgt wel uit 

de bevinding dat partijen in alle drie casus hernieuwbare energie beschouwden als een common-pool 

resource. Daarom kon hun optreden worden beschreven in bestuur-arrangementen voor toegang en 

ontwikkel-arrangementen voor ontsluiten. Dat is in essentie voor alle drie casus hetzelfde. Dat maakte 

de drie casus niet zozeer onderling vergelijkbaar, maar maakte het wel mogelijk gebeurtenissen in de 

drie casus en hun effect op de haalbare publieke waarde systematisch en vanuit dezelfde invalshoek 

(omgang met hernieuwbare energie als een common-pool resource) te identificeren en te verklaren 

met het analyseraamwerk.

De centrale onderzoeksvraag beantwoord

De vraag is nu, of de antwoorden op de twee deelvragen samen ook het antwoord geven op de 

hoofdvraag. De hoofdvraag gaat over het concreet maken van de publieke waarde van duurzame 

ontwikkeling met hernieuwbare energie en over hoe partijen invulling geven aan die publieke waarde. 

Er bestaat geen alomvattende en generieke definitie van publieke waarde naast die op hoog ab-

stractieniveau zoals geformuleerd door Moore. Voor het uitdiepen van het begrip ‘publieke waarde’ in 

de context van duurzame ontwikkeling bleek het nodig meerdere theorieën met elkaar te verbinden. 

Bovendien is duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie zelf een multidisciplinair vraagstuk. In 

dit proefschrift volgt de beschrijving van de publieke waarde uit het soort goed waarop de publieke 

waarde betrekking heeft, uit hoe partijen dit goed en de publieke waarde ervan waarderen en uit de 

meervoudige dimensies waarin publieke waarde tot uitdrukking kan worden gebracht. De waarneming 

dat partijen hernieuwbare energie als een common-pool resource beschouwen, bepaalt hun inzet voor 

publieke waardecreatie. Hoe die publieke waarde er uitziet in termen van rendabele opbrengst en 

maatschappelijke meerwaarde is weliswaar te begrijpen vanuit het uitgangspunt van common-pool 

resources, maar de uitwerking ervan verschilt van casus tot casus. In het ene geval gaat het om 

opbrengst die ten goede komt aan burgers en partijen die zelf niet meedoen met de ontwikkeling van 

de ontsluiting ervan (Coevorden). In het andere geval is het de bedoeling dat burgers en partijen zelf 

actief deelnemen aan ontsluiten van hernieuwbare energie, door bijvoorbeeld zelf PV zonne-energie 

panelen te exploiteren (Heijplaat). De opzet van het analyseraamwerk waarmee het casusonderzoek 

is uitgevoerd, sluit aan op deze stapsgewijze en op specifieke casus van toepassing zijnde uitwerking 

van publieke waarde.

Het empirisch onderzoek heeft inzicht gegeven in hoe in de bestudeerde casus partijen zijn 

omgegaan met duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie en hoe ze daarbij invulling hebben 

gegeven aan publieke waardecreatie. Ondanks de verschillen tussen de drie casus is de inzet van het 

analyseraamwerk in het casusonderzoek nuttig gebleken voor een systematische beantwoording van 

dit onderdeel van de hoofdvraag. De analyse heeft het verloop van de haalbare publieke waarde in 

de casus in beeld gebracht en vervolgens laten zien waardoor het verloop van de haalbare publieke 

waarde in gang is gezet. De inzet van het analyseraamwerk in het casusonderzoek heeft bovendien 

aangetoond dat de activiteiten van bestuurders en ontwikkelaars niet los van elkaar kunnen worden 

gezien. Ze vertonen ook samenhang, omdat ze elkaars activiteiten beïnvloeden. Bestuurders en 

ontwikkelaars dragen beide bij aan publieke waardecreatie. De onderlinge interactie kan publieke 

waardecreatie verder versterken, maar ook verzwakken. 

In collectieve actievraagstukken zoals die van publieke waardecreatie in duurzame ontwikkeling met 

hernieuwbare energie ontkomen onderzoekers er niet aan om de samenhang tussen de activiteiten van 

bestuurders voor toegang tot en ontwikkelaars voor ontsluiten van hernieuwbare energie te analyseren. 

Dat kunnen zij doen met behulp van het analyseraamwerk dat is ontwikkeld in dit proefschrift. Daaruit 

kunnen zij conclusies trekken over de kansen en mogelijkheden van samenwerking en afstemming 

om de publieke waarde in een initiatief of project van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie concreet te definiëren en vervolgens te borgen. Daarbij kunnen zij nuttig gebruik maken van 

de grafische uitwerking van publieke waarde in het publieke waarderaster, een tweedimensionaal 

vlak met de assen rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde. Het helpt bestuurders en 

ontwikkelaars in arrangementen waarin zij samen, maar ieder vanuit de eigen positie en rol, hun 

ambitie nastreven voor publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie en 

deze verder versterken.

In het vervolg van dit hoofdstuk ga ik met de bevindingen in het casusonderzoek en aan de hand van 

actuele ontwikkelingen in op de dynamiek van publieke waardecreatie in collaborative governance 

processen en de rol die faciliterend leiderschap daarbij kan spelen. Daarna reflecteer ik op het gebruik 

van het voor dit proefschrift ontwikkelde analyseraamwerk voor de governance van vraagstukken 

over de common-pool resource hernieuwbare energie, andere common-pool resources en andere 

goederensoorten. Ik ga specifiek in op de kansen en mogelijkheden voor overheden om inspirerend 

en initiërend op te treden. Elke komende paragraaf bevat aan het einde enkele implicaties van 

dit onderzoek over de omgang met hernieuwbare energie in praktische situaties, over de aanpak 

van soortgelijke vraagstukken als onderzocht in dit proefschrift en over aanbevelingen omtrent de 

toepassing van het analyseraamwerk en mogelijke richtingen voor toekomstig wetenschappelijk 

onderzoek op dit terrein.

11.2 Analyseraamwerk ondersteunt openen en benutten van  
 creatieve ruimte 

Het onderzoek heeft laten zien dat het paradigma van bestuurders en van ontwikkelaars die beide 

bijdragen aan publieke waardecreatie, bruikbaar is om individuele bijdragen te identificeren en om vast 

te stellen hoe de individuele bijdragen elkaar versterken of juist hinderen in publieke waardecreatie. 

Burgers en andere partijen in een gemeenschap die hernieuwbare energie nodig hebben, spelen allen 

een rol. Dat doen ze in bestuur-arrangementen voor toegang tot en in ontwikkel-arrangementen voor 

ontsluiten van hernieuwbare energie. De uitkomsten van die arrangementen geven richting aan de 

rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde in de publieke waarde. 

Dat bestuurders en ontwikkelaars samen gaan sturen op publieke waarde staat echter niet op 

voorhand vast, ook al hebben ze zich eerder gecommitteerd aan ambities daarover. Zij gaan pas 

arrangementen met elkaar aan als dit in hun ogen iets oplevert, voor het project maar zeker ook voor 

henzelf. En als ze toegevoegde waarde eenmaal onderkennen, moeten ze er vervolgens vertrouwen in 

hebben dat ze samen publieke waardecreatie kunnen organiseren en in praktijk brengen. Ze zoeken, 

kortom, naar creatieve ruimte die ze effectief kunnen gebruiken in publieke waardecreatie met 

hernieuwbare energie. Hieronder ga ik in op de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd over 

de mogelijkheden en beperkingen van de creatieve ruimte, over wat werkt en wat niet werkt en over 

wat partijen kunnen doen om de creatieve ruimte zo goed mogelijk te benutten.
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Institutioneel ontwerp bepalend voor ruimte voor publieke waardecreatie

Het institutioneel ontwerp voor toegang en het institutioneel ontwerp voor ontsluiten bepalen de ruimte 

voor varianten en mogelijkheden van maatregelen (zie voor de vormen van institutioneel ontwerp 

tabel 10.6). Zo beperkt een technisch georiënteerd institutioneel ontwerp voor ontsluiten, zoals de 

keuze voor de modaliteit windturbine in de casus-Coevorden, de ontwerpvrijheid maar schept ze wel 

een van begin af aan een concreet beeld van hoe de uitwerking eruit gaat zien. Dat biedt zekerheid 

en een zeker comfort aan partijen die kennis en ervaring hebben met de ontwikkeling en exploitatie 

van de verkozen modaliteit. Ze kan evenwel ook aanleiding zijn voor een technocratische aansturing, 

met de focus op technische realisatie van die modaliteit. Dan zullen alleen partijen met kennis van 

en zakelijk belang bij de realisatie van deze modaliteit zich aanbieden. In contrast daarmee staat 

het contextueel georiënteerd institutioneel ontwerp, zoals hernieuwbare energie als onderdeel van 

integrale gebiedsontwikkeling in Heijplaat. Deze biedt ruime keuzemogelijkheden voor het samenvoe-

gen van verschillende technieken in een energievoorziening en daarmee ook meer ontwerpvrijheid. 

Een soortgelijke redenering is van toepassing op het institutioneel ontwerp voor toegang. Het is 

voor duurzame ontwikkeling relevant of het institutioneel ontwerp voor toegang inzet op ‘bestemd 

voor iedereen’ of op ‘samen met iedereen’. In het eerste geval hoeven partijen niet daadwerkelijk 

zelf mee te doen om toch van de ontwikkeling te kunnen profiteren, bijvoorbeeld als consument 

van hernieuwbare energie. In het tweede geval zijn partijen actief betrokken, door ook zelf deel te 

nemen aan duurzame ontwikkeling met bijvoorbeeld PV zonne-energie panelen. In tegenstelling tot 

de oriëntatie in het institutioneel ontwerp voor ontsluiten is het institutioneel ontwerp voor toegang 

minder relevant voor de ontwerpvrijheid. Immers, partijen kunnen in hun omgang met hernieuwbare 

energie als een common-pool resource om praktische redenen besluiten om andere partijen niet bij 

de ontwikkeling te betrekken maar ze wel tegen aantrekkelijke voorwaarden hernieuwbare energie 

ter beschikking te stellen.

Een contextuele oriëntatie in het institutioneel ontwerp voor ontsluiten in combinatie met actieve 

betrokkenheid van partijen in het institutioneel ontwerp voor toegang draagt bij aan het bevorderen 

van samenwerking en aan draagvlak van burgers, bedrijven en andere organisaties in een gemeen-

schap. Het houdt bestuurders en ontwikkelaars langer in samenwerking bijeen, omdat een aantal 

ontwerpvarianten beschikbaar is en in overweging kan worden genomen voor nadere uitwerking. 

Dan hebben meer partijen er belang bij hierbij betrokken te blijven en de creatieve ruimte zo groot 

mogelijk te houden om gezamenlijk te werken aan een optimale, in de betreffende casus passende 

oplossing. Keerzijde hiervan is, dat de aanpak van de duurzame ontwikkeling complexer is dan in het 

geval van een oriëntatie op een specifieke technische modaliteit gecombineerd met een passieve rol 

van partijen. Het heeft de voorkeur een contextuele oriëntatie in het institutioneel ontwerp voor 

ontsluiten te combineren met actieve participatie van burgers, bedrijven en andere organisaties in 

het institutioneel ontwerp voor toegang. 

Streven naar (behoud van) evenwicht in macht, kennis en middelen

De verdeling van macht, kennis en middelen over de partijen in een arrangement, de startcondities 

in het contingentiemodel van samenwerking, is een belangrijke factor in hoe partijen met elkaar 

gaan samenwerken. De samenwerking met de gezamenlijke ambitie voor publieke waarde voor ogen 

kan werken als partijen rekening houden met elkaars positie en belangen. Dat doen ze als er een 

evenwichtige balans is in macht, kennis en middelen. Wanneer er geen evenwicht is in de balans 

of bij verstoring van een evenwichtige situatie, kan de partij met de meeste macht, kennis en 

middelen het initiatief naar zich toe trekken en zijn wil opleggen aan anderen. Dan ontstaan nieuwe 

arrangementen, waarin de oorspronkelijke gezamenlijke ambitie voor publieke waarde uit het zicht 

kan raken. De kans is dan groter dat zo’n arrangement uitkomsten oplevert die leiden tot het in 

gang zetten van afname van de publieke waarde, in het geval van de onderzochte casus vooral in de 

maatschappelijke meerwaarde. Zo verwatert de ambitie voor publieke waardecreatie, waaraan alle 

partijen zich aanvankelijk hebben geconformeerd, wordt de creatieve ruimte kleiner en komen de 

partijen sluipenderwijs tot een uitkomst die minder is dan de oorspronkelijke ambitie. 

Om te voorkomen dat de ambitie verwatert, beveel ik aan dat betrokken partijen hierover afspraken 

maken in hun samenwerking of in de aansturing. Krachtig faciliterend leiderschap kan daarbij een 

cruciale rol spelen. 

Faciliterend leiderschap voor samenwerking tussen bestuurders en ontwikkelaars

Faciliterend leiderschap ondersteunt partijen in hun samenwerking en bewaakt dat arrangementen 

uitkomsten opleveren die bijdragen aan de geambieerde publieke waarde. Faciliterend leiderschap 

houdt de andere partijen “bij de les” met het oog op die ambitie. Als er geen faciliterend leiderschap 

is of als het faciliterend leiderschap niet effectief in staat is publieke waarde te borgen, dan is de kans 

groot dat met name de maatschappelijke meerwaarde in de beoogde publieke waarde het onderspit 

delft ten opzichte van de ambitie.

Er zijn veel mogelijkheden denkbaar voor het invullen van faciliterend leiderschap. Uitgangspunt 

daarbij is dat faciliterend leiderschap niet functioneert op basis van macht, maar wel van partijen in 

een arrangement een stevig mandaat nodig heeft om die taak met gezag, geloofwaardig en effectief 

in te kunnen vullen. De rol van faciliterend leider met mandaat kan worden toegewezen aan een 

persoon. Een alternatief is het facilitair leiderschap institutioneel toe te wijzen aan organisaties die 

zich onafhankelijk van bestuurders en ontwikkelaars positioneren en zich toeleggen op het verwerven 

van kennis en expertise om het faciliterend leiderschap effectief in te kunnen vullen.

Kansen en mogelijkheden voor overheden om te inspireren en te initiëren 

De omgang van partijen met duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie is in dit proefschrift 

bezien vanuit de inzet van bestuurders voor borgen van toegang tot en de inzet van ontwikkelaars voor 

ontsluiten van hernieuwbare energie. Het ligt voor de hand om voor de inzet van de bestuurders naar 

overheden te kijken en voor de inzet van de ontwikkelaars naar private partijen (bedrijven). Toch blijkt 

uit dit proefschrift dat een dergelijk scherp onderscheid een te eenvoudige voorstelling van zaken is. 

Bedrijven en andere partijen die niet tot overheden behoren, leggen zich in ontwikkel-arrangementen 

toe op ontsluiten van hernieuwbare energie, voor de eigen bedrijfsvoering of in opdracht voor anderen. 

Het optreden van overheden is niet op een dergelijke eenduidige manier te beschrijven. Om dit uit 

te leggen grijpen we terug op paragraaf 1.5, waarin de aanpak van de energietransitie is beschreven 

in het perspectief van wetten en regels en in het perspectief van de bedrijfsvoering.

Om te beginnen het perspectief van wetten en regels. De omgang met hernieuwbare energie 

als een common-pool resource betekent, dat iedereen in een gemeenschap toegang moet krijgen 

tot productie of verbruik van hernieuwbare energie. Daarom hebben overheden hier een taak om in 
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bestuur-arrangementen toegang voor iedereen te borgen met wetten, regels en toezicht. Overheden 

treden dan op als bestuurders. Overheden zijn daarnaast ook actief in ontwikkel-arrangementen 

met wetten en regels voor ontsluiten van hernieuwbare energie door andere partijen. Dat uit zich 

in normen voor onder meer kwaliteit, veiligheid en eerlijke marktwerking (level playing field). Zij 

beschikken over inspecties met instrumenten om die normen te handhaven. Overheden treden in die 

arrangementen dan op als (mede-)ontwikkelaars door randvoorwaarden aan te reiken waarbinnen 

bedrijven en andere partijen hun oplossingen voor ontsluiten van hernieuwbare energie kunnen 

ontwikkelen. Dat optreden zien we bij beleidsdepartementen zoals het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zoals in paragraaf 1.5 aangegeven beschikken overheden over een aanzienlijke hoeveelheid 

vastgoed en gronden die zij inzetten om de eigen taken in te kunnen vullen (huisvesting van depar-

tementen, infrastructuur voor waterbeheer en mobiliteit, defensie, et cetera). Overheden verrichten 

het beheer van deze bedrijfsmiddelen op een bedrijfsmatige manier – dat verwachten de burgers en 

het parlement dat hen vertegenwoordigt. Net zoals alle burgers, bedrijven en andere organisaties in 

de samenleving gaan overheden de uitdaging aan om het ontsluiten van hernieuwbare energie in de 

eigen bedrijfsmiddelen effectief en efficiënt vorm te geven. Dat handelen zien we bij uitvoeringsor-

ganisaties van de Rijksoverheid zoals Rijkswaterstaat RWS, het Rijksvastgoedbedrijf RVB, het Centraal 

Orgaan opvang Asielzoekers COA en de Dienst Justitiële Inrichtingen DJI. Hier treden overheden zelf 

op als ontwikkelaar van oplossingen voor ontsluiten van hernieuwbare energie. Het perspectief van 

de bedrijfsvoering houdt in dat overheden, net als burgers, bedrijven en andere organisaties in de 

samenleving de neiging hebben te gaan voor slechts een van de twee componenten van publieke 

waarde: maximalisatie van rendabele opbrengst voor zichzelf.

Dit betekent dat overheden zich “in eigen huis” geconfronteerd zien met de spanning tussen 

bestuurders en ontwikkelaars. Dat kan aanleiding geven tot een intern belangenconflict: meer 

oog voor toegang voor iedereen (meer maatschappelijke meerwaarde) kan maatregelen met zich 

mee brengen die uit het oogpunt van bedrijfsvoering minder aantrekkelijk zijn (minder rendabele 

opbrengst), en omgekeerd. Er is ook een potentieel belangenconflict tussen overheden en de rest van 

de samenleving. Overheden beschikken over zoveel vastgoed en gronden, dat maatregelen daarin ten 

behoeve van de energietransitie de markt voor energie en energievoorzieningen significant kunnen 

beïnvloeden. Zo kunnen de tarieven die overheden in rekening brengen voor het gebruik van gronden 

voor windturbines richtinggevend zijn voor hoe de markt omgaat met tarieven van grondgebruik voor 

voorzieningen voor opwekken en beheer van hernieuwbare energie. 

De dubbelrol van overheden (bestuurder, ontwikkelaar) biedt hun kansen en mogelijkheden om 

inspirator en initiator te zijn voor duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. Een overheid 

die haar bijdrage wil leveren aan publieke waardecreatie met hernieuwbare energie betrekt burgers, 

bedrijven en andere organisaties uit de samenleving en motiveert ze tot samenwerken met elkaar en 

met overheden om publieke waarde te creëren en te onderhouden. Een overheid die zich vanuit een 

ambitie voor publieke waardecreatie toelegt op een bewust en samenhangend optreden in de twee 

rollen van bestuurder en ontwikkelaar, zal de gewenste duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie kunnen initiëren en versnellen.

Gegeven de dubbelrol van overheden beveel ik aan dat het belangrijk en ook zeer gewenst is dat 

overheden zich proactief, inspirerend en initiërend opstellen. Overheden hebben daarbij, in tegenstelling 

tot andere partijen in de samenleving, unieke mogelijkheden om het interne belangenconflict tussen 

bestuurder en ontwikkelaar juist te benutten om zich in bestuur- en ontwikkel-arrangementen in te 

zetten voor publieke waardecreatie met rendabele opbrengst én met maatschappelijke meerwaarde.

11.3 Breder toepassen en verder ontwikkelen van het  
 analyseraamwerk

De belangrijkste theoretische opbrengst van dit proefschrift is het bestuurskundig analyseraamwerk 

voor sturing op publieke waarde in duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie, met daarin het 

raster voor publieke waarde (tabel 6.1). De opzet van het analyseraamwerk reflecteert het paradigma 

dat bestuur van toegang en ontwikkelen van ontsluiten beide effect hebben op de publieke waarde, 

uitgedrukt in rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde. Aan de hand van arrangemen-

ten is het mogelijk afzonderlijke activiteiten van partijen en hun effect op de publieke waarde te 

identificeren en te analyseren. Met het contingentiemodel van samenwerking kan de werking van de 

geïdentificeerde arrangementen en het optreden van partijen daarin worden verklaard. 

Hieronder ga ik in op de mogelijkheden van toepassing van het analyseraamwerk voor vraagstukken 

met andere common-pool resources en andere goederen, de inzet van het analyseraamwerk formatief 

ex-ante en ex-durante in contrast met de summatief ex-post toepassing ervan in dit proefschrift. Ik 

beëindig deze paragraaf met een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Interdisciplinair werken en netwerken in beeld

In het citaat aan het begin van het hoofdstuk over Elinor Ostrom en haar pleidooi van interdisciplinair 

werken gaat het vooral om sociale disciplines. Dat is niet toereikend voor vraagstukken over duurzame 

ontwikkeling met hernieuwbare energie. In dit proefschrift is het interdisciplinair werken verbreed 

naar dat tussen bestuurder en ontwikkelaar. Het analyseraamwerk en de toepassing ervan in het 

casusonderzoek, met daarin het onderscheid tussen inzet voor toegang en inzet voor ontsluiten, hebben 

het nut van een brede interdisciplinaire benadering van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare 

energie aangetoond. 

Een brede interpretatie van interdisciplinair werken tussen bestuurders en ontwikkelaars, zoals in 

deze studie is gedaan, geeft zicht op hoe ogenschijnlijk parallel functionerende partijen uit bestuur 

en ontwikkeling elkaar beïnvloeden in hun streven naar publieke waardecreatie. Het ondersteunt 

het pleidooi om de inzet van bestuurders voor toegang en de inzet van ontwikkelaars voor ontsluiten 

niet als afzonderlijke processen te beschouwen, maar analogieën in beide processen te herkennen 

en te zoeken naar kruisbestuiving met het oog op publieke waardecreatie. Anders gezegd: het gaat 

om het aansporen van zowel bestuurders als ontwikkelaars om samen te sturen op het zekerstellen 

en zo mogelijk uitbreiden van de publieke waarde.

Het analyseraamwerk is gebaseerd op theorieën van Ostrom, Moore, Ansell en Gash, Teisman en 

andere geciteerde onderzoekers. Het analyseraamwerk is daarom vooral een bestuurskundig raamwerk, 

maar betrekt naast de bestuurskunde ook technische, financiële en andere disciplines in de analyse 

van publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie. Het is een instrument 

voor registratie en bestuurskundige analyse van hoe bestuurlijk en ontwikkeling-georiënteerde partijen 

sturen op publieke waarde en combineert op deze wijze beleidsontwikkeling en systeemontwikkeling. 



11. Kansen en mogelijkheden voor sturen op publieke waardeHernieuwbare energie voor iedereen

269268

20191008 Figuren - Trebuchet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 

MM 

RO 

MM 

RO 

MM 

RO 

MM 
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Summatief ex-post, formatief ex-ante en ex-durante 

Het analyseraamwerk is niet alleen te gebruiken als instrument voor summatieve ex-post evaluatie 

van het sturen op publieke waarde in afgeronde of nog lopende casus, zoals gedaan in dit onderzoek. 

Het analyseraamwerk (of onderdelen ervan) kan ook worden ingezet voor formatieve analyse: ex-ante 

(voorafgaand aan) of ex-durante (gedurende de looptijd) sturen op publieke waarde in duurzame 

ontwikkeling met hernieuwbare energie in actuele of nieuwe initiatieven en projecten. 

Ook in formatieve analyse is het sturen op publieke waarde grafisch zichtbaar te maken in het 

raster voor publieke waarde. Het geeft bestuurders en ontwikkelaars inzicht in hoe uitkomsten van 

arrangementen doorwerken in de haalbare publieke waarde en of deze aansluit op de oorspronkelijke 

ambitie. Figuur 11.1 bevat enkele voorbeelden daarvan. Zo kan een project sturen op een minimaal te 

bereiken rendabele opbrengst (a), uitgedrukt bijvoorbeeld in opwekkingscapaciteit van een windtur-

binepark of financiële opbrengsten die nodig zijn voor een businesscase. Sturen kan ook op minimaal 

te bereiken maatschappelijke meerwaarde (b), uitgedrukt bijvoorbeeld in mate van deelname van 

burgers, bedrijven en andere organisaties in een wijk. 

Andere mogelijke vormen van sturen zijn c en d in figuur 11.1. Het sturen op gelijke publieke waarde 

(c) biedt mogelijkheden voor oplossingen die het gevolg zijn van optimalisatie van de combinatie 

rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde. Een dergelijke sturing is alleen mogelijk bij 

eenduidige formulering van rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld door 

deze te monetariseren (in geld uit te drukken) waardoor vergelijking en uitwisselbaarheid mogelijk 

is. Het sturen op een verhouding tussen maatschappelijke meerwaarde en rendabele opbrengst (d) 

biedt de mogelijkheid om oplossingen aan te reiken die, gegeven de verhouding, zijn geoptimaliseerd 

op schaal (volume).

Gelet op de ervaringen met het gebruik van het analyseraamwerk en de resultaten van het 

casusonderzoek heeft het de voorkeur dat partijen samenhangend sturen op publieke waarde in 

beide dimensies, dus op de combinatie van minimaal te behalen rendabele opbrengst en minimaal te 

behalen maatschappelijke meerwaarde. Alleen zo kunnen partijen vermijden dat de uitkomst van een 

arrangement slechts een van de componenten van publieke waarde positief beïnvloedt en ongewild 

en ongemerkt nadelig effect heeft op de andere component van de publieke waarde. Sturen op een 

minimaal te behalen publieke waarde kan samengaan met sturen op maximaal te behalen rendabele 

opbrengst en maximaal percentage van deelname, bijvoorbeeld om ongewenste overwinsten of 

monopolies te vermijden.

Vraagstukken met andere soorten goederen

In dit proefschrift is het analyseraamwerk toegepast op vraagstukken met de common-pool resource 

hernieuwbare energie. De onderzochte casus hebben gemeen dat partijen hernieuwbare energie als 

een common-pool resource behandelen, maar verder laten ze grote verschillen zien.

Toepassen op andere common-pool resources

In de theorievorming en in de casuïstiek van dit proefschrift is ervan uitgegaan dat energie een com-

mon-pool resource is. Zoals in hoofdstuk 3 vastgesteld kunnen volgens Ostrom verschillende soorten 

goederen als een common-pool resource worden aangemerkt. Visgronden, waterbronnen, vegetatie 

en ook energie vallen daaronder, wanneer uitsluiting ervan tot hoge maatschappelijke kosten en 

onttrekking ervan door de een tot minder beschikbaarheid voor de ander leidt. Het analyseraamwerk 

dat hier is toegepast voor vraagstukken met hernieuwbare energie, is ook bruikbaar voor vraagstukken 

met andere goederen of diensten met de kenmerken van een common-pool resource. Het onderkennen 

dat een goed een common-pool resource is, is met name van belang bij nieuwe goederen en diensten 

of bij fundamentele modificatie van bestaande goederen en diensten.

Een voorbeeld van een nieuw goed of dienst met de kenmerken van een common-pool resource is de 

PW = publieke waarde; RO = rendabele opbrengst; MM = maatschappelijke meerwaarde 
Figuur 11.1 Mogelijkheden voor sturen op publieke waarde
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ontwikkeling van mobiele en draadloze beschikbaarheid van data. De introductie van het gsm-protocol 

in 1991 met bijbehorende regelgeving heeft deze dienst toegankelijk gemaakt voor iedereen tegen 

aantrekkelijke voorwaarden. Vandaag de dag is dit protocol de ruggengraat voor een breed scala van 

communicatievormen en data uitwisseling. Die ontwikkeling zou niet mogelijk zijn geweest als de 

opzet van het gsm-protocol indertijd niet had plaatsgevonden langs bestuurs- en ontwikkellijnen voor 

omgang met mobiele communicatie als een common-pool resource.

Een bijzondere vorm van common-pool resources zijn bestaande goederen en diensten die een 

fundamentele modificatie ondergaan. Wanneer de samenleving ervan uitgaat en er zich naar gedraagt 

dat die bestaande goederen en diensten ruim voorhanden en toegankelijk zijn, wordt ze onaange-

naam verrast als blijkt dat die goederen en diensten in hun nieuwe vorm onvoldoende beschikbaar 

of onvoldoende toegankelijk zouden kunnen zijn. We hebben in dit proefschrift gezien dat bruikbare 

hernieuwbare energie een “nieuwe” vorm van energie is te midden van allerlei vormen van conven-

tionele energie die vooralsnog ruim voorhanden en toegankelijk zijn. De omgang met hernieuwbare 

energie als een common-pool resource en de inzet van het analyseraamwerk moeten voorkomen dat 

groepen in de samenleving worden getroffen door schaarste in en uitsluiting van hernieuwbare energie. 

Andere soortgelijke voorbeelden van uitdagingen met de kenmerken van common-pool resources zijn: 

1. Medische zorg waar voorzieningen en behandelmethodes maatschappelijk zeer gewenst maar 

ook kostbaar zijn (voorbeeld: het beschikbaar en toegankelijk houden van goed bereikbare 

spoedeisende en verloskundige hulp bij fusie van ziekenhuizen);

2. Elektrisch vervoer dat conventioneel vervoer moet gaan vervangen maar te duur is voor een 

groot deel van de samenleving (voorbeeld: subsidies komen alleen ten goede aan partijen die 

financieel in staat zijn zich een duur elektrisch voertuig aan te schaffen);

3. Nieuwe vormen van arbeidscontracten die niet passen bij de maatschappelijke positie van 

kwetsbare groepen (voorbeeld: de sociale onzekerheid die mensen ervaren bij nieuwe vormen 

van arbeid, zoals in de platformeconomie). 

Het is een zaak van goed en verantwoord bestuur en ontwikkeling om een gemodificeerde vorm van 

een bestaand gemeenschappelijk goed of dienst als een common-pool resource te behandelen, zeker 

wanneer die modificaties disruptief (dat wil zeggen: leidend tot fundamentele aanpassingen in de 

opzet) van aard zijn. Het analyseraamwerk, met de inzet voor toegang tot en ontsluiten van goederen 

en diensten met als oogmerk publieke waarde uitgedrukt in rendabele opbrengst en maatschappelijke 

meerwaarde, kan hierbij uitkomst bieden.

Toepassen op andere goederensoorten dan common-pool resources

Ostrom’s indeling van goederen vermeldt naast common-pool resources nog drie andere soorten goederen 

(zie hoofdstuk 3): public goods, private goods en toll goods. Ze wijken af van common-pool resources 

in de hoogte van maatschappelijke kosten van uitsluiten of in de afname van beschikbaarheid voor 

de een door gebruik door de ander. Het analyseraamwerk dat is ontwikkeld in dit proefschrift, is niet 

gebruikt in vraagstukken voor andere goederensoorten dan common-pool resources. Methodologisch 

sluit het analyseraamwerk echter een toepassing voor andere goederen dan common-pool resources 

niet uit, maar voor het aantonen van de bruikbaarheid in die gevallen is separaat onderzoek gewenst. 

Als een onderzoeker de inzet van het analyseraamwerk overweegt voor de analyse van een vraagstuk 

met, bijvoorbeeld, een public good zoals veiligheid, dan moet hij het analyseraamwerk aanpassen aan 

dit type goed, in de focus op de inzet van partijen en in de definitie van hun ambitie voor publieke 

waardecreatie. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Kenmerkend voor het analyseraamwerk is het multitheoretische karakter ervan. Zo is de inzet van 

partijen gebaseerd op vereisten volgend uit de goederenindeling van Ostrom, is het arrangement 

gebaseerd op Ostrom’s institutional analysis and development framework en de actiesituatie daarin, 

en is voor de verklaring van hoe en waarom partijen arrangementen met elkaar zijn aangegaan gebruik 

gemaakt van Teisman’s actortypologie en van het collaborative governance gedachtegoed. Het kan 

zeker niet worden uitgesloten dat andere theorieën de theoretische basis van het analyseraamwerk 

kunnen aanvullen en verder versterken. Zo zijn in dit proefschrift vragen opgekomen over onderlinge 

relaties tussen beïnvloedingsfactoren voor samenwerking in het contingentiemodel van Ansell en 

Gash. Deze relaties verdienen nader onderzoek om de vraag te beantwoorden of een interactie van 

beïnvloedingsfactoren maatgevend zou kunnen zijn voor de samenwerking in een arrangement.

Voor het inzichtelijk maken van publieke waarde heb ik in dit proefschrift het publieke waarderaster 

geïntroduceerd, een tweedimensionale grafische uitwerking van de publieke waarde langs assen voor 

rendabele opbrengst en maatschappelijke meerwaarde. Beide componenten vormen samen publieke 

waarde. De toename van de ene component kan de andere component positief beïnvloeden, maar ook 

varianten waarin de toename van de een ten koste gaat van de ander zijn mogelijk. Om die reden is 

een meerdimensionale weergave van de publieke waarde in het publieke waarderaster relevant en 

inzichtelijk gebleken. Deze bevinding kan aan kracht winnen wanneer additioneel onderzoek meer 

inzicht geeft in de mogelijkheden en beperkingen van deze wijze van uitdrukken van de publieke 

waarde.

Ten slotte, het analyseraamwerk bevat aan de voorzijde de definitie van de inzet van bestuurders 

en ontwikkelaars en aan de achterzijde het uitdrukken van publieke waarde in rendabele opbrengst 

en maatschappelijke meerwaarde. Zo heb ik een poging gedaan om de werelden van bestuurders en 

ontwikkelaars nader met elkaar te verknopen. Dat is volgens mij nodig om complexe vraagstukken 

zoals die in de energietransitie het hoofd te bieden, met maatschappelijk gezien optimale oplossingen. 

Het is aan zowel bestuurders als ontwikkelaars om elkaar te wijzen op de kansen en mogelijkheden 

van samenwerking in arrangementen zoals in dit proefschrift gepresenteerd, desnoods ondersteund 

en aangespoord door krachtig faciliterend leiderschap om bestuurders en ontwikkelaars hiervoor bij 

de les te houden.

11.4 Naar hernieuwbare energie voor iedereen?

De energietransitie vergt fundamentele veranderingen in de bestuurlijke, technische, financiële en 

organisatorische opzet van de hele energieketen. Dit proefschrift en vooral het casusonderzoek daarin 

laten zien dat de energietransitie een majeure systeemtechnische en maatschappelijke uitdaging is. 

Het casusonderzoek heeft laten zien dat betrokkenen met hun inzet en goede bedoelingen significante 

resultaten hebben geboekt, maar ook hebben geworsteld om deze te realiseren en daarbij de oorspron-

kelijke ambitie hebben moeten loslaten. Het is daarom begrijpelijk dat partijen in de praktijk van de 

casus de bereikte of haalbare publieke waarde accepteren, ook al is deze lager dan oorspronkelijk 

geambieerd. Ze zijn desondanks tevreden, juist omdat ze resultaat hebben geboekt in het complexe 

vraagstuk van de energietransitie. Maar dat neemt niet weg dat een minder resultaat onvoldoende 

aansluit op de inzet van partijen voor hernieuwbare energie als voor iedereen toegankelijke en 

beschikbare common-pool resource. Zoals we ook hebben gezien in de casus brengt, ondanks goede 
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bedoelingen van de betrokken partijen, een minder resultaat het gevaar met zich mee dat burgers 

en andere organisaties in een gemeenschap onzeker worden over het proces van de energietransitie 

en dat het draagvlak afneemt. 

Het onderzoek aan dit proefschrift heeft ook in beeld gebracht dat bestuurders met hun inzet voor 

toegang en ontwikkelaars met hun inzet voor ontsluiten van hernieuwbare energie allen bijdragen 

aan publieke waardecreatie in duurzame ontwikkeling. Bestuurders hebben een bijzondere verant-

woordelijkheid voor noden en wensen van de samenleving, zoals hernieuwbare energie voor iedereen. 

Ontwikkelaars zorgen voor technisch, financieel en organisatorisch haalbare oplossingen daarvoor. 

Bestuurders en ontwikkelaars kunnen elkaars bijdragen aan publieke waardecreatie hinderen, maar 

ze kunnen deze ook versterken. Conflicterende ideeën, belangen en doelen zitten vooralsnog vaak 

een gezamenlijke aanpak van de energietransitie door bestuurders en ontwikkelaars in de weg. Verder 

blijkt het bijzonder lastig te zijn om de oorspronkelijk geambieerde publieke waarde van duurzame 

ontwikkeling met hernieuwbare energie te behouden en eventueel zelfs uit te breiden. Dat ligt ook 

aan de meerdimensionale vorm waarin publieke waarde tot uiting komt: rendabele opbrengst en 

maatschappelijke meerwaarde. Arrangementen van partijen met hun uitkomsten dragen vaak niet 

positief bij aan publieke waardecreatie. Zo zagen we in een aantal gevallen dat meer rendabele 

opbrengst ten koste is gegaan van maatschappelijke meerwaarde, of andersom, en zagen we ook 

arrangementen met als uitkomst een afname in beide componenten van de haalbare publieke waarde. 

Ben ik optimistisch of mensen erin slagen de uitdaging van de energietransitie met succes aan 

te gaan? In eerste instantie niet zolang partijen het belang van het op elkaar afstemmen van hun 

inzet en de noodzaak te sturen op het meerdimensionale karakter van publieke waardecreatie niet 

onderkennen en zich vooral blijven profileren vanuit het eigen deelbelang. Dan krijgen we deelop-

lossingen, niet alle effectief en efficiënt, en vooral met het gevaar dat delen van de samenleving 

uiteindelijk verstoken blijken te zijn van hernieuwbare energie. De stand van zaken in de exacte 

wetenschappen, techniek, bestuurskunde en andere wetenschappelijke disciplines laat zien dat het 

zover niet hoeft te komen. Dit onderzoek leert dat bestuurders en ontwikkelaars niet alleen rekening 

met elkaar zouden moeten houden, maar ook over de eigen grenzen heen zouden moeten springen 

om hun onderlinge beïnvloeding te managen en vervolgens effectief te kunnen sturen op publieke 

waarde. Met het centrale conceptuele product van dit proefschrift - het analyseraamwerk met daarin 

het publieke waarderaster - is te traceren hoe effectief hun inzet is en hoe deze tot uiting komt in de 

ontwikkeling van de haalbare publieke waarde. Het biedt zo een nieuw instrument om bestuurders 

en ontwikkelaars te ondersteunen bij het in kaart brengen van publieke waardecreatie van duurzame 

ontwikkeling met hernieuwbare energie en er samen invulling aan te geven. 

Het onderwerp van dit proefschrift, ‘hernieuwbare energie voor iedereen’, is in het onderzoek 

niet zozeer beschouwd als een reddingsboei in de strijd tegen klimaatverandering – al zou het daar 

wellicht alsnog op uit kunnen draaien - maar vooral als kans voor creatieve en bovendien schone 

energieoplossingen voor iedereen vanwege de gedifferentieerde en decentrale mogelijkheden. Wanneer 

partijen zich samen met dit uitgangspunt inzetten voor hernieuwbare energie voor iedereen, is het 

denkbaar dat op termijn hernieuwbare energie uiteindelijk alsnog in voldoende mate en voor iedereen 

in Nederland beschikbaar zal komen.
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Samenvatting

De energietransitie komt tot uiting in fundamentele veranderingen in het energiesysteem. Alle burgers, 

bedrijven en andere organisaties in de samenleving hebben of krijgen ermee te maken. De samenleving 

verwacht ook dat tijdens die transitie het hoogwaardige karakter van de energievoorziening behouden 

blijft. Een metafoor voor de energietransitie is een trein, die al rijdende modificaties ondergaat. Die 

modificaties bestaan uit het toepassen van nieuwe technieken voor het ontsluiten van hernieuwbare 

energie. Die nieuwe technieken maken een andere en decentrale opzet van de energievoorziening 

mogelijk, met veel lokaal te installeren systeemcomponenten voor productie, opslag, beheer en 

distributie. Voor de burgers, bedrijven en andere organisaties in de samenleving is de energietran-

sitie verwarrend en maakt zij onzeker. Ze zien niet alleen modificaties van de energievoorziening 

op zich af komen, maar ook een verandering van consumptieparadigma (inkoop van energie) naar 

exploitatieparadigma (zelf opwekken en verbruik van energie). Overheden hebben in de begeleiding 

van de energietransitie een unieke rol met tenminste twee petten op: die van wet- en regelgever en 

die van de eigen bedrijfsvoering. In dat laatste perspectief zien overheden zich met dezelfde vragen 

geconfronteerd als burgers, bedrijven en andere organisaties in de samenleving. 

Ziedaar het multidimensionale vraagstuk van de energietransitie. De focus van dit proefschrift is 

gericht op een maatschappelijk cruciaal uitgangspunt: energietransitie – ja, maar met behoud van 

een hoogwaardige energievoorziening, in welke vorm dan ook, voor de hele samenleving en dus voor 

iedereen. 

Theoretische grondslag

De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te verwerven of en hoe partijen (publiek, privaat, 

burgers) in staat zijn iedereen in een gemeenschap deel te laten nemen in consumptie of productie 

van hernieuwbare energie. De daaruit voortvloeiende centrale onderzoeksvraag is: 

Wat is de publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie voor iedereen 

en hoe geven partijen (burgers, bedrijven en andere organisatie) hieraan invulling?

Het onderzoeksontwerp bevat drie stappen: (1) theoretisch vooronderzoek, (2) ontwikkeling van een 

analyseraamwerk voor het vergelijkend casusonderzoek en (3) het casusonderzoek zelf.

Het theoretisch vooronderzoek heeft drie bouwstenen opgeleverd voor het analyseraamwerk voor 

het casusonderzoek: (1) een conceptueel raamwerk voor reconstructie van het proces van, bijvoorbeeld, 

duurzame ontwikkeling, (2) een scorekaart voor het vaststellen van de publieke waarde en (3) een 

contingentiemodel van samenwerking in arrangementen.

De eerste bouwsteen is het ‘conceptueel raamwerk voor analyse van duurzame ontwikkeling met 

hernieuwbare energie’ voor het in beeld brengen van de inzet van partijen voor ‘hernieuwbare energie 

voor iedereen’. Dit raamwerk is afgeleid van het Institutional Analysis and Development framework 

IAD van Elinor Ostrom. In het raamwerk is onderscheid gemaakt tussen bestuurders (politieke en 

publieke actoren en instanties die samen werken aan maatschappelijke opgaven) en ontwikkelaars 

(actoren met technisch-inhoudelijke, financiële en organisatorische kennis en mogelijkheden voor 

het opwekken, het beheer en de distributie van hernieuwbare energie). 

Uitgangspunt voor de inzet van bestuurders en ontwikkelaars is, dat zij hernieuwbare energie 

beschouwen als een common-pool resource CPR, een van de vier soorten goederen volgens de typologie 
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van goederen van Elinor Ostrom. Een CPR heeft twee bepalende kenmerken. Het eerste kenmerk is, 

dat het gebruik van een goed door de een ten koste gaat van de mogelijkheden voor de ander om ook 

van dat goed gebruik te maken. Het tweede kenmerk is, dat het uitsluiten van een partij van een goed 

tot hoge maatschappelijke kosten leidt, anders gezegd: maatschappelijk ongewenst of onaanvaardbaar 

wordt geacht. De omgang met hernieuwbare energie als een CPR sluit aan op het uitgangspunt van 

‘hernieuwbare energie voor iedereen’. Het conceptueel raamwerk brengt in beeld, dat bestuurders 

zich in hun omgang met hernieuwbare energie als een CPR inzetten voor het borgen van toegang tot 

hernieuwbare energie en ontwikkelaars zich inzetten voor het ontsluiten van hernieuwbare energie.

De tweede bouwsteen is de ‘publieke waarde scorekaart voor duurzame ontwikkeling met hernieu-

wbare energie’ om de ontwikkeling van publieke waarde vast te stellen. Het begrip ‘publieke waarde’ 

gaat over de combinatie van een aantal waarden zoals de samenleving die waardeert en beoordeelt. 

De scorekaart in dit proefschrift is gebaseerd op het baanbrekende werk van Mark Moore aan publieke 

waarde. De kaart legt de relatie tussen de eerste bouwsteen met het conceptueel raamwerk dat de 

inzet beschrijft van bestuurders en ontwikkelaars voor ‘hernieuwbare energie voor iedereen’, en de 

publieke waarde van de uitkomst van hun activiteiten. Een definitie van publieke waarde in concretere 

termen en de omgang daarmee is nog sterk in ontwikkeling. Om met dit uitgangspunt publieke waarde 

in concrete indicatoren vast te kunnen stellen is in dit proefschrift het tweedimensionale ‘raster voor 

publieke waarde’ geïntroduceerd en ondergebracht in de publieke waarde scorekaart. Het publieke 

waarderaster brengt publieke waarde in beeld langs de assen ‘rendabele opbrengst’ en ‘maatschap-

pelijke meerwaarde’. Toename van de publieke waarde langs beide assen (meer rendabele opbrengst 

en meer maatschappelijke meerwaarde) is een aantrekkelijk beeld. Het publieke waarderaster maakt 

het ook mogelijk om in beeld te brengen dat toename van rendabele opbrengst gepaard kan gaan 

met afname van de maatschappelijke meerwaarde, en omgekeerd. Zicht op dergelijke dilemma’s 

draagt bij aan inzicht in effecten van maatregelen van bestuurders en ontwikkelaars en hoe zij met 

deze dilemma’s zouden kunnen omgaan.

De derde bouwsteen is het ‘contingentiemodel van samenwerking in arrangementen’ voor de analyse 

van het samenwerkingsproces in arrangementen. Het collaborative governance gedachtegoed ligt ten 

grondslag aan deze bouwsteen. Het model is gebaseerd op het contingentiemodel van samenwerking 

van Ansell & Gash. Het geeft weer dat er drie interveniërende variabelen zijn voor de samenwerking, 

ofwel factoren die het samenwerkingsproces en de uitkomst ervan beïnvloeden: (1) institutioneel 

ontwerp dat de ruimte bepaalt voor creativiteit en ontwerpvrijheid, (2) startcondities die de balans 

in macht, kennis en middelen tussen de samenwerkende partijen representeren en (3) faciliterend 

leiderschap voor afstemmen en borgen van het gemeenschappelijk doel. Het contingentiemodel is in dit 

proefschrift toegespitst op arrangementen. Hier is een brede betekenis van het begrip ‘arrangement’ 

aangehouden: een ad-hoc situatie waarin een selectie van partijen activiteiten ontplooit met een 

door hun gekozen vorm van samenwerking en een gezamenlijk overeengekomen intentie voor een 

concreet resultaat. De identificatie van arrangementen (bestuur-arrangementen voor toegang tot en 

ontwikkel-arrangementen voor ontsluiten van hernieuwbare energie) maakt het mogelijk om vast te 

stellen wanneer, door wie en in welk samenwerkingsproces maatregelen zijn genomen met uitkomsten 

die bijdragen aan de haalbare publieke waarde of aan een bijstelling ervan. Het arrangement is zo een 

onderzoek-methodologisch hulpmiddel voor de analyse van publieke waardecreatie. Een arrangement 

is pas effectief als partijen met verschillende posities en rollen hierin met elkaar samenwerken. 

Voor duiding van posities en rollen van partijen in een arrangement is daarom gebruik gemaakt van 

Teisman’s indeling in posities en vormen van acties. 

De drie bouwstenen zijn samengevoegd in het ‘analyseraamwerk voor sturing op publieke waarde in 

duurzame ontwikkeling’. Het bestaat uit vier stappen. De eerste stap is de toets of een te onderzoeken 

casus voldoet aan de uitgangspunten voor duurzame ontwikkeling en de omgang met hernieuwbare 

energie als een common-pool resource. Hierna wordt in de tweede stap vastgelegd welke ambitie 

de betrokken partijen in de casus hebben en hoe de uitgangspunten voor publieke waardecreatie 

eruit zien. Dat gebeurt aan de hand van de drie factoren voor beïnvloeding van de samenwerking: 

institutioneel ontwerp, startcondities en faciliterend leiderschap. Daarmee ligt de referentie vast 

voor de analyse van de arrangementen in de casus en de bijdrage van hun uitkomsten aan publieke 

waardecreatie. In de derde stap vindt de daadwerkelijke inventarisatie van de arrangementen in de 

casus plaats, en vooral van die arrangementen waarvan de uitkomsten tot bijstelling van de haalbare 

publieke waarde hebben geleid. De selectie van arrangementen die de haalbare publieke waarde 

hebben beïnvloed, is onderwerp van analyse met behulp van het contingentiemodel van samenwer-

king in arrangementen. De resultaten van die analyse vormen de verklaring voor het verloop van de 

haalbare publieke waarde en de bijdrage van betrokken partijen daaraan. Het analyseraamwerk is 

toegepast in het casusonderzoek.

Casusonderzoek

Het vergelijkend casusonderzoek omvat drie casus: Coevorden, EnergieRijk en Heijplaat. Ze hebben twee 

gemeenschappelijke kenmerken. Op de eerste plaats gaan alle drie casus over duurzame ontwikkeling 

met hernieuwbare energie. De casus zijn daarin zeer verschillend van aard, van energieopwekking 

met een specifieke modaliteit (windturbines in de casus Coevorden) tot duurzame ontwikkeling 

met hernieuwbare energie in het kader van integrale gebiedsontwikkeling (casus Heijplaat). Op de 

tweede plaats beschouwen betrokkenen bij de verschillende casus hernieuwbare energie als een 

common-pool resource. Ook daar laten de casus verschillen zien. In de casus Coevorden streeft 

men aanvankelijk naar opbrengsten waar alle inwoners van Coevorden profijt van kunnen hebben. 

De casus EnergieRijk gaat over het actief betrekken van zoveel mogelijk partijen met hun vastgoed 

aan een gemeenschappelijke voorziening voor hernieuwbare energie. In de casus Heijplaat is het de 

bedoeling dat alle bewoners en andere in de wijk Heijplaat gevestigde partijen gelegenheid krijgen 

hernieuwbare energie te produceren of te verbruiken of een combinatie daarvan. De gemeenschap-

pelijke kenmerken van de casus en hun onderlinge verschillen hebben de keuze bepaald voor het 

vergelijkend casusonderzoek. Hierin gaat het niet om het onderling “scoren” van de casus (welke 

casus beter of slechter doet dan een andere casus), maar om in staat te zijn om de verschillende 

casus op een hoger abstractieniveau te analyseren en uit resultaten daarvan conclusies te trekken. 

In dit proefschrift betreft dat de verklaring van de werking van arrangementen en het effect van hun 

uitkomsten op de haalbare publieke waarde.

De casus Coevorden gaat over de ontwikkeling van een windturbinepark nabij de stad Coevorden 

in de provincie Drenthe. Aanvankelijk (rond 2000) was het de bedoeling dat een opwekkingsvermogen 

zou worden gerealiseerd van in totaal 15 MW, waarvoor twaalf windturbines nodig zouden zijn. De 

visie die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van windturbinepark Coevorden was gebaseerd op het 

BLOW-akkoord en het Plan van Aanpak Windenergie in Coevorden (2000). Het BLOW-akkoord stuurde 

aan op een versnelling in het ontsluiten van windenergie. Het Plan van Aanpak voegde daaraan toe de 

inzet om lokale partijen toegang te verschaffen voor deelname aan ontwikkeling en exploitatie van 

het windturbinepark. Uiteindelijk is bij de oplevering van het windturbinepark in 2011 in totaal 9 MW 
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opwekkingscapaciteit gerealiseerd, verdeeld over drie windturbines. De onderzoeksvraag van deze 

casus gaat over de achtergronden van de kleinere opwekkingscapaciteit dan oorspronkelijk beoogd 

en van de beperkte betrokkenheid van lokale bewoners en andere partijen.

Ten tijde van de ontwikkeling van het windturbinepark hadden de betrokken partijen nauwelijks 

ervaring in de aanpak van projecten met de karakteristiek van een common-pool resource. Het belang 

dat lokale partijen hebben bij participatie in het project werd slechts ten dele ingevuld, onder meer 

vanwege de positie van Defensie als exclusieve ontwikkelaar en de beperkte ervaring bij bestuurders 

om de lokale bevolking bij de ontwikkeling van het windturbinepark te betrekken. Bezwaren van 

omwonenden en andere partijen die stelden nadelige effecten te ondervinden van de te installeren 

windturbines, bepaalden mede de omvang van de geïnstalleerde capaciteit. Het uiteindelijk aantal 

gebruikte locaties (drie) is veel minder dan het aantal van twaalf, waarvan aanvankelijk werd uitgegaan. 

Dat ondanks het kleine aantal locaties een relatief toch behoorlijke opwekkingscapaciteit van 9 MW 

is bereikt, is het resultaat van de gestadig voortgaande ontwikkeling van windturbinetechnologie. 

Kenmerkend voor de casus Coevorden is dat, ondanks alle intenties tot brede participatie van lokale 

partijen, uiteindelijk slechts een beperkt aantal lokale partijen gelegenheid heeft gekregen en 

genomen mee te profiteren van de ontwikkeling en exploitatie van het windturbinepark.

Een belangrijke uitgangssituatie voor de casus EnergieRijk is, dat in het centrum van Den Haag een 

grote hoeveelheid vastgoed in handen is of in gebruik van een relatief beperkt aantal partijen, met als 

uitschieters de gemeente Den Haag en de Rijksoverheid. Door samen te werken aan de ontwikkeling 

van een duurzame energievoorziening voor het eigen vastgoed zouden deze twee partijen kunnen 

profiteren van volume en schaalvoordelen en zo een platform kunnen creëren voor verdere uitbouw 

en voor het aansluiten van vastgoed van andere partijen in het gebied op EnergieRijk. Het initiatief 

EnergieRijk sluit aan op de Energievisie Den Haag 2040 (2011), dat een integrale aanpak bepleit van de 

ontwikkeling van zo’n energievoorziening. Voor de Rijksoverheid bevatten de Regeerakkoorden Vrijheid 

en verantwoordelijkheid (2010) en Bruggen slaan (2012) voornemens voor duurzame ontwikkeling 

die aanknopingspunten waren om met het eigen vastgoed mee te doen met EnergieRijk. Toch kwam 

de samenwerking rond de jaarwisseling 2015/2016 tot stilstand omdat de belangen van gemeente en 

Rijksoverheid teveel van elkaar gingen afwijken. Hoewel de samenwerking later werd hersteld zijn ook 

ten tijde van de afronding van dit proefschrift nog geen concrete resultaten bereikt in de inrichting 

van EnergieRijk. De onderzoeksvraag van deze casus is waarom de brede integrale aanpak in de loop 

van de tijd uit beeld raakte en er verschil van inzicht ontstond tussen de gemeente en het Rijk.

Aan het begin had het project EnergieRijk het karakter van een gebiedsgeoriënteerde ontwikkeling 

van een energievoorziening met maximalisatie van de opwekking van hernieuwbare energie. Daaraan 

zouden ook andere partijen dan de twee overheden met hun vastgoed kunnen aansluiten. In een later 

stadium is de doelstelling losgelaten om andere partijen in het gebied te betrekken bij EnergieRijk. 

Toen eind 2016 gemeente en Rijk vaststelden dat hun belangen steeds meer van elkaar afweken, 

besloten zij de aanbesteding op te schorten zonder in overweging te nemen wat de gevolgen hiervan 

zouden kunnen zijn voor de mogelijke betrokkenheid van andere partijen en voor de betrokkenheid 

van de twee overheden zelf. Het nieuwe elan en de heroriëntatie van het project in de jaren daarna 

hebben weer leven gebracht in het project. De aanvankelijk gebiedsgeoriënteerde ontwikkeling 

van de energievoorziening is gaandeweg aangepast naar de ontwikkeling van een voorziening voor, 

vooralsnog, een selecte groep van (semi)publieke organisaties.

De casus Heijplaat gaat over de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening als onderdeel 

van een brede gebiedsontwikkeling van de wijk Heijplaat in de gemeente Rotterdam. Basis voor de 

ontwikkeling van een voorziening met hernieuwbare energie is het projectvoorstel Klimaatneutraal 

Heijplaat (2010). Agentschap NL heeft dat voorstel gehonoreerd voor ondersteuning uit het landelijke 

‘Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden’ IKS. Bij de afronding van de rapportage van deze casus 

in 2017 en ook bij de afronding van dit proefschrift in 2019 is de opbrengst van lokaal opgewekte en 

ter plaatse verbruikte hernieuwbare energie kleiner dan oorspronkelijk beoogd en is de voorgenomen 

participatie beperkt van de grond gekomen. De onderzoeksvraag is waarom het zo is gelopen ondanks 

de context van een brede en integrale gebiedsontwikkeling van de wijk.

Aanvankelijk had de inzet voor een integrale, belangen overstijgende aanpak in 2011 en 2012 succes, 

omdat betrokkenen bij de gebiedsontwikkeling van de wijk zich in samenwerkingsovereenkomsten 

en een afsprakenkader committeerden aan deze aanpak. Later, bij de praktische implementatie van 

overeenkomsten en afspraken in de ontwikkeling en realisatie van oplossingen was het individueel 

belang van marktpartijen en partijen met een publieke functie een steeds grotere rol gaan spelen. 

Zo moest woningcorporatie Woonbron haar oorspronkelijk toegezegde bijdrage bijstellen vanwege 

restricties en strenge voorwaarden van de Rijksoverheid aan woningcorporaties naar aanleiding van 

de bevindingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties in 2014. Dit ging ten koste 

van de afstemming tussen partijen en van de samenhang tussen de activiteiten voor ontwikkeling 

van de wijk Heijplaat en een duurzame energievoorziening. Omdat het individueel belang van 

marktpartijen en partijen met een publieke functie steeds meer de boventoon ging voeren, kwamen 

oplossingen in beeld waarvoor bewonersparticipatie niet (meer) nodig was en ook niet door die partijen 

werd overwogen. Kenmerkend voor de casus Heijplaat is de versnippering in de uitwerking van een 

energievoorziening met hernieuwbare energie, ondanks de aanvankelijk aanpak binnen de integrale 

gebiedsontwikkeling van de wijk.

Wat hebben we geleerd? Mogelijkheden voor sturen op publieke waarde 

De analyse van de arrangementen in de drie casus heeft plaatsgevonden aan de hand van het 

contingentiemodel van samenwerking in arrangementen. Ondanks de grote verschillen tussen de 

onderzochte casus heeft de analyse een aantal bevindingen en conclusies opgeleverd die op alle 

casus van toepassing zijn.

Het analyseraamwerk voor sturing op publieke waarde in duurzame ontwikkeling maakt het mogelijk 

om vast te stellen of en hoe bestuur-arrangementen en ontwikkel-arrangementen een rol spelen 

in het verloop van de haalbare publieke waarde. Het is in het casusonderzoek inderdaad gebleken 

dat beide soorten arrangementen effect kunnen hebben op de publieke waarde. Opmerkelijk in de 

onderzochte casus is, dat er geen arrangement is geïdentificeerd waarvan de uitkomst de afname in 

haalbare publieke waarde corrigeerde of compenseerde, en ook geen arrangement met de prikkel 

de publieke waarde groter te maken dan oorspronkelijk beoogd.

De drie interveniërende variabelen in het contingentiemodel (institutioneel ontwerp, startcondities 

en faciliterend leiderschap) hebben ieder op eigen karakteristieke wijze effect op het samenwer-

kingsproces en het verloop van de haalbare publieke waarde als uitkomst daarvan. Zo bepaalt het 

institutioneel ontwerp de ruimte en ontwerpvrijheid voor het ontwikkelen van maatregelen in 

bestuur- en ontwikkel-arrangementen. De startcondities representeren de balans in macht, kennis 

en middelen voor publieke waardecreatie. Een onevenwichtige balans vergroot de kans op verlaging 

van de haalbare publieke waarde, met name van de component maatschappelijke meerwaarde. 

Faciliterend leiderschap is nodig om in het complexe samenwerkingsproces in de arrangementen, 
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gegeven beperkingen van het gekozen institutioneel ontwerp en bij een onevenwichtige balans in 

macht, kennis en middelen, te borgen dat partijen hun focus houden op publieke waardecreatie. 

Dat faciliterend leiderschap kan alleen gedijen als alle betrokken partijen zich committeren aan de 

gedeelde publieke waardepropositie, aan het samenwerkingsproces en aan de faciliterend leider met 

mandaat de ambitie voor de publieke waarde te borgen.

Het analyseraamwerk is niet alleen te gebruiken als instrument voor summatieve ex-post evaluatie van 

het sturen op publieke waarde in afgeronde of nog lopende casus, zoals gedaan in dit onderzoek. Het 

raamwerk (of onderdelen ervan) kan ook worden ingezet voor formatieve analyse: ex-ante (voorafgaand 

aan een casus) of ex-durante (gedurende de looptijd van een casus) sturen op publieke waarde in 

duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie in actuele of nieuwe initiatieven en projecten. 

Het analyseraamwerk is ook geschikt voor toepassing in vraagstukken met andere common-pool 

resources dan hernieuwbare energie, zoals medische zorg. De toepassing van het analyseraamwerk 

blijft in die gevallen hetzelfde. Het is niet uitgesloten dat het analyseraamwerk ook geschikt is voor 

andere typen goederen dan common-pool resources, maar dat zal in vervolgonderzoek nader moeten 

worden onderzocht.

Het analyseraamwerk is vooral een bestuurskundig raamwerk, maar betrekt naast de bestuurskunde 

ook technische, financiële en andere disciplines in de analyse van publieke waarde van duurzame 

ontwikkeling met hernieuwbare energie. Het is een instrument voor registratie en bestuurskundige 

analyse van hoe bestuurlijk en ontwikkeling-georiënteerde partijen sturen op publieke waarde en 

combineert op deze wijze beleidsontwikkeling en systeemontwikkeling. Met die eigenschappen is het 

analyseraamwerk een hulpmiddel ter ondersteuning van de ambitie om te realiseren dat hernieuwbare 

energie uiteindelijk beschikbaar komt voor iedereen.

The energy transition reflects fundamental changes in energy supply. All citizens, companies and other 

organizations in society have or will have to change their behaviour accordingly. Society also expects 

the high-quality nature of the energy supply to be maintained during that transition. A metaphor 

for the energy transition is a moving train undergoing modifications. These modifications consist of 

the application of new techniques for unlocking renewable energy. These new technologies enable a 

different and decentralized design of the energy supply, with many locally installed system components 

for production, storage, management and distribution. For citizens, companies and other organizations 

in society, the energy transition is confusing and makes people have to deal with uncertainty. They 

not only experience changes in the energy supply, but also a change from a consumption paradigm 

(purchasing of energy) to an exploitation paradigm (self-generating and consumption of energy). 

Governments play a pivotal role in supporting the energy transition in at least two respects: as legis-

lators and regulators on the one hand and as business owners on the other. In the latter perspective, 

governments are confronted with the same questions as citizens, companies and other organizations 

in society related to purchasing of energy and investment in energy systems.

Such is the multidimensional issue of the energy transition. The focus of this dissertation is on a 

socially crucial principle: energy transition - yes, but while maintaining a high-quality energy supply, 

in whatever form, for the entire society and therefore for everyone.

Theoretical basis

The objective of the research is to gain insight into whether and how parties (public, private, citizens) 

are able to let everyone in a community participate in the consumption or production of renewable 

energy. For this reason, the central research question in this dissertation is:

What is the public value of sustainable development with renewable energy for everyone and 

how do parties (citizens, companies and other organizations) implement this?

The research design contains three aspects: (1) theoretical preliminary research, (2) development of 

an analysis framework for comparative case research, and (3) the case research itself.

The theoretical research (aspects 1 and 2 from the research design) has provided three building 

blocks for the analysis framework for the case study: (1) a conceptual framework for reconstruction 

of the process of, for example, sustainable development, (2) a scorecard for determining public value, 

and (3) a contingency model for collaborative governance in arrangements.

The first building block is the ‘conceptual framework for the analysis of sustainable development 

with renewable energy’ for mapping out the parties’ commitment to ‘renewable energy for everyone’. 

This framework is derived from Elinor Ostrom’s Institutional Analysis and Development framework 

IAD. In the framework, a distinction is made between governance and development. Here, governance 

can be defined as political and public actors and bodies working together on social tasks. Further, 

the development can be defined as actors with technical, substantive, financial and organizational 

knowledge, and possibilities working together on the generation, management and distribution of 

renewable energy. 

The starting point for both governance and development is that they view renewable energy as 

a common-pool resource (CPR). The CPR is one of the four types of goods according to the typology 
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of goods from Elinor Ostrom. A CPR has two characteristics. The first characteristic is that the use of 

a good by one is at the expense of the possibilities for the other to also use that good. The second 

characteristic is that excluding a party from a good is considered to be socially undesirable or unac-

ceptable, and may therefore incur social costs. Dealing with renewable energy as a CPR is in line 

with the principle of ‘renewable energy for everyone’. Here, the conceptual framework illustrates 

that public administrators are committed to ensure access to renewable energy and developers are 

committed to unlock renewable energy. 

The second building block is the ‘public value scorecard for sustainable development with rene-

wable energy’ to determine the development of public value. The term ‘public value’ is about the 

combination of a number of phenomena   that society values   and evaluates. The scorecard is based 

on the groundbreaking work of Mark Moore on public value. The scorecard explains the relationship 

between the first building block with the conceptual framework that describes the commitment of 

actors in governance and development to ‘renewable energy for everyone’, and the public value of 

the outcome of their activities. A definition of public value in more concrete terms and how to deal 

with it is still developing rapidly. 

In order to be able to determine public value in concrete indicators with this principle, the 

two-dimensional public value grid has been included in the public value scorecard. It allows us to map 

the public value of an initiative or program along the axes of ‘profitable revenue’ and ‘social added 

value’. An increase in public value along both axes (more profitable revenue and more social added 

value) thus generates maximum public value. The public value grid also makes it possible to visualize 

that as an initiative evolves, an increase in profitable revenue can be accompanied by a decrease 

in social added value, and vice versa. Insight into such dynamics interaction effects contributes to 

insight into the effects of measures taken by actors in governance and in development and how they 

could deal with these dilemmas.

The third building block is the ‘contingency model for collaborative governance in arrangements’ 

for the analysis of the cooperation process in arrangements. The collaborative governance philosophy 

is at the basis of this building block (see chapter 5). The model is based on the Contingency Model 

of Collaborative Governance introduced by Ansell & Gash. It shows that there are three intervening 

variables for cooperation, or factors that influence the cooperation process and its outcome: (1) 

institutional design determining the scope for creativity and design freedom, (2) starting conditions 

representing the balance in power, knowledge and resources between cooperating parties and (3) 

facilitating leadership for alignment and safeguarding the common goal. The contingency model 

focuses on arrangements. A broad definition of the term ‘arrangement’ is used in this dissertation: an 

ad hoc situation in which a selection of parties develops activities given a chosen form of cooperation 

and a jointly agreed intention for a tangible result. The identification of arrangements (governance 

arrangements for access to and development arrangements for disclosure of renewable energy) 

makes it possible to determine when, by whom and in which cooperation process measures have been 

taken with outcomes that contribute to the achievable public value or to an adjustment thereof. 

The arrangement is thus a research methodological tool for the analysis of public value creation. An 

arrangement is only effective if parties with different positions and roles work together. To clarify 

positions and roles of parties in an arrangement, use was therefore made of Teisman’s classification 

into positions and forms of actions. 

The three building blocks are combined in what has been termed the ‘analysis framework for 

steering on public value in sustainable development’. It envisages case studies of renewable energy 

projects to be performed in four steps. The first step is to assess whether a case to be investigated 

meets the principles for sustainable development and the use of renewable energy as a common-pool 

resource. The second step then sets out the ambition of the parties involved in the case and the 

principles for public value creation. This is done on the basis of the three factors influencing coo-

peration: institutional design, starting conditions and facilitating leadership. This establishes the 

reference for the analysis of the arrangements in the case and the contribution of their outcomes to 

public value creation. In the third step, the actual inventory of the arrangements in the case takes 

place, and especially those arrangements whose results have led to an adjustment of the achievable 

public value. The selection of arrangements that have influenced the achievable public value is the 

subject of analysis using the contingency model of collaboration in arrangements. The results of that 

analysis are the explanation for the development of the achievable public value and the contribution 

of the parties involved. The analysis framework has been applied in the case study.

Case study

The comparative case study comprises three cases: Coevorden, EnergieRijk and Heijplaat. They 

have two common features. In the first place, all three cases involve sustainable development with 

renewable energy. The cases are very different in nature, from energy generation with a specific 

modality (wind turbines in the Coevorden case) to sustainable development with renewable energy 

in the context of integrated area development (Heijplaat case). Secondly, those involved in the 

different case consider renewable energy as a CPR. The cases also show differences there. In the 

Coevorden case, the initial aim is to generate revenues that can benefit all residents of Coevorden. 

The EnergieRijk case is about actively involving as many parties as possible with their real estate in 

a common facility for renewable energy. In the Heijplaat case, the intention is that all residents and 

other parties located in the Heijplaat district have the opportunity to produce or consume renewable 

energy or a combination thereof. The common characteristics of the case and their differences have 

determined the choice of comparative case study. This is not about mutual “scoring” of the case (which 

case does better or worse than another case), but about being able to analyze the different case at 

a higher level of abstraction and to draw conclusions from the results. This dissertation concerns the 

explanation of how arrangements effect with their outcomes the achievable public value.

The Coevorden case is about the development of a wind farm near the town of Coevorden in the 

province of Drenthe. Initially (around 2000) it was intended to create an energy generating capacity 

of at least 15 MW, for which a number of twelve wind turbines would be required. The vision un-

derlying the development of the Coevorden wind farm was based on the BLOW agreement and the 

Wind Energy Approach Plan in Coevorden (2000). The BLOW agreement encouraged an acceleration 

in the opening up of wind energy. The town’s Wind Energy Approach Plan added the commitment to 

provide local parties with access to participate in the development and operation of the wind farm. 

In the end, when the wind farm was delivered in 2011, a total generating capacity of 9 MW of was 

achieved, spread over three wind turbines. The research question of this case is about the background 

of the smaller generating capacity than originally intended and of the limited involvement of local 

residents and other parties.

At the time of the development of the wind farm, the parties involved had hardly any experience 

in approaching projects with the characteristic of a CPR. The importance that local parties have in 

participating in the project was only partly fulfilled, amongst others because of the position of the 
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Ministry of Defense as an exclusive developer and the limited experience among governance actors 

to involve the local population in the development of the wind farm. Objections from local residents 

and other parties who stated that they were adversely affected by the wind turbines to be installed 

also partly determined the size of the installed capacity. The final number of locations used (three) 

is much less than the number of twelve, which was initially assumed. The fact that despite the small 

number of locations a relatively decent generating capacity of 9 MW has been achieved is the result 

of the steady development of wind turbine technology. In the end, despite all the intentions of broad 

participation from local parties, only a limited number of local parties were eventually given the 

opportunity to take benefit from the wind farm development and operation.

The second case is EnergieRijk. An important starting point for the EnergieRijk case is that a large 

amount of real estate is owned or used by a relatively limited number of parties in the center of The 

Hague, with the municipality of The Hague and the Central Government as the major institutions. 

By working together on the development of a sustainable energy supply for their own real estate, 

these two parties could benefit from volume and economies of scale and thus create a platform for 

further expansion and for connecting real estate of other parties in the area to EnergieRijk. The 

EnergieRijk initiative is in line with the Energy Vision The Hague 2040 (2011), which advocates an 

integrated approach to the development of such an energy supply. For the Central Government, the 

Vrijheid en verantwoordelijkheid (2010) and Bruggen slaan (2012) Government Agreements contain 

sustainable development intentions that were a starting point for participating in EnergieRijk with 

own real estate. Nevertheless, the cooperation around the turn of 2015/2016 came to a halt because 

the interests of the municipality and the national government started to diverge too much. Although 

the collaboration was later restored, even at the time of completing this dissertation no concrete 

results were achieved in the design of EnergieRijk. The research question of this case is why the 

broad, integrated approach became obscure over time and difference of opinions appeared between 

the municipality and the government.

At the start the EnergieRijk project had the character of an area-oriented development of an 

energy supply system with maximization of the generation of renewable energy. Parties other than the 

two governments could link up with their real estate to this. At a later stage, the objective to involve 

other parties in the area in EnergieRijk was abandoned. When, at the end of 2016, the municipality 

and central government found that their interests were increasingly diverging, they decided to suspend 

the tender without considering the possible consequences of this for the possible involvement of 

other parties and for the involvement of the two governments themselves. The new impetus and the 

reorientation of the project in the following years have brought life back to the project. That said, on 

balance the initially area-oriented development of the energy supply has gradually been adapted to 

the development of a provision for, for the time being, a select group of (semi) public organizations.

The Heijplaat case is about the development of a sustainable energy supply system as part of a 

broad area development of the Heijplaat district in the municipality of Rotterdam. The basis for the 

development of a renewable energy facility is the project proposal for Climate Neutral Heijplaat 

(2010). NL Agency has accepted the proposal for support from the innovation program ‘Climate Neutral 

Cities’ IKS. At the completion of the reporting of this case in 2017 and also at the completion of 

this dissertation in 2019, the yield of locally generated and locally used renewable energy is smaller 

than originally intended and the intended participation has got off the ground to a limited extent. 

The research question is why it went that way despite the context of a broad and integral area 

development of the neighborhood.

Initially, the commitment to a comprehensive, interests transcending approach in 2011 and 2012 

was a success, because those involved in the area development of the district commit themselves 

to cooperation agreements. Later, in the practical implementation of these agreements in the 

development and realization of solutions, the individual interests of market parties and parties with 

a public function started to play an increasingly important role. Housing association Woonbron, for 

example, had to adjust its originally promised contribution due to restrictions and strict conditions 

imposed by the central government on housing corporations following the findings of the Parliamentary 

Inquiry Committee on Housing Associations in 2014. This was at the expense of coordination between 

parties and the cohesion between activities for the area development of the Heijplaat district and 

for a sustainable energy supply system. Because the individual interests of market parties and parties 

with a public function became more and more dominant, solutions came into the picture for which 

resident participation was no longer necessary and was also not considered by those parties. Unique 

for the Heijplaat case is the fragmentation in the elaboration of a sustainable energy supply system, 

despite the initial approach within the integrated area development of the district.

What have we learned? Steering renewable energy projects towards public value 

Despite the major differences between the cases studied, the analysis has yielded a number of 

findings and conclusions that apply to all cases. The analysis framework for steering on public value in 

sustainable development makes it possible to determine whether and how governance arrangements 

and development arrangements play a role in the course of the achievable public value. The case 

studies suggest that both types of arrangement can have an effect on public value. In the cases under 

investigation that no arrangement has been identified whose outcome corrected or compensated for 

the decrease in attainable public value, and also no arrangement with the incentive to make the 

public value greater than originally intended.

The three intervening collaborative governance variables (institutional design, starting conditions 

and facilitating leadership) each have their own effect on the cooperation process and the development 

of the achievable public value as a result. For example, institutional design determines the scope 

and freedom of design for developing measures in management and development arrangements. The 

starting conditions represent the balance in power, knowledge and resources for public value creation. 

An imbalanced increases the risk of reduction in viable public value, in particular the component social 

added value. Facilitating leadership is needed in the complex cooperation process, given constraints 

in the arrangements of the selected institutional design and an imbalance in power, knowledge and 

resources, to ensure that parties keep their focus on public value. That facilitating leadership can 

only thrive if all parties involved commit to the shared public value proposition, to the cooperation 

process and to the facilitating leader with a mandate to safeguard the ambition for public value.

The analysis framework developed and applied in this study can not only be used as an instrument for 

summative ex-post evaluation of steering on public value in a completed or ongoing case, as done in 

this study. The framework (or parts of it) can also be used for formative analysis: ex ante (prior to a 

case) or ex-durante (during a case lifetime) steering on public value in sustainable development with 

renewable energy in current or new initiatives and projects.

The analysis framework is also suitable for use in CPR situations other than renewable energy, 

such as medical care. The application of the analysis framework remains the same in those cases. It 
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may well be that the framework can also be helpful in analyzing other types of goods, but this will 

have to be further investigated in subsequent research.

The framework initially marries governance perspectives with concern for technical, financial and 

other factors in the analysis of the public value of sustainable development with renewable energy. It 

provides an instrument for recording and analyzing the input of publicly oriented and system-oriented 

disciplines in the creation of public value and in this way combines policy development and system 

development. With these characteristics, the framework offers a tool to support the ambition to 

eventually make renewable energy available to everyone.
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5.3 Contingentiemodel van samenwerking (bron: Ansell & Gash, 2008: 550)

5.4 Het samenwerkingsproces (collaborative governance) (bewerking van bron: Ansell & Gash,  

 2008: 550)

5.5 Contingentiemodel van samenwerking in arrangementen (bewerking van bron: Ansell &   

 Gash, 2008: 550)

7.1 Referentie in raster voor publieke waarde van windturbinepark Coevorden

7.2  Casus Coevorden: verloop publieke waarde tot realisatie

8.1 Gebied EnergieRijk in centrum Den Haag

8.2 Referentie in raster voor publieke waarde van EnergieRijk

8.3 Casus EnergieRijk: verloop haalbare publieke waarde tot eind 2015

8.4 Casus EnergieRijk: verloop haalbare publieke waarde vanaf begin 2016

9.1 Overzicht wijk Heijplaat

9.2 Referentie in raster voor publieke waarde van hernieuwbare energie in Heijplaat

9.3 Casus Heijplaat: verloop haalbare publieke waarde

11.1 Mogelijkheden voor sturen op publieke waarde

B3.1 Casus Coevorden – overzicht actiesituaties en arrangementen

B4.1 Casus EnergieRijk – overzicht actiesituaties en arrangementen

B5.1 Casus Heijplaat – overzicht actiesituaties en arrangementen
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Lijst van tabellen

3.1 Ostrom’s typologie van goederen (bron: Ostrom et al., 1994: 24)

4.1 De publieke waardebalans (bron: Moore 2013)

5.1 Posities en vormen van acties volgens Teisman (1995: 52 – 54)

5.2 Twee typen actiesituaties: borgen toegang en ontsluiten

5.3 Typologieën van arrangementen en hun uitkomsten

6.1 Analyseraamwerk voor sturing op publieke waarde in duurzame ontwikkeling met hernieuw- 

 bare energie

7.1 Beoogde publieke waarde van windturbinepark Coevorden

7.2 Casus Coevorden: overzicht arrangementen met effect op publieke waarde

8.1 Beoogde publieke waarde van EnergieRijk

8.2 Casus EnergieRijk: overzicht arrangementen met effect op publieke waarde

9.1 Beoogde publieke waarde van duurzame ontwikkeling met hernieuwbare energie in Heijplaat

9.2 Casus Heijplaat: overzicht arrangementen met effect op publieke waarde

10.1 De ambitie voor bijdrage aan de publieke waarde van duurzame ontwikkeling

10.2 Gerealiseerde bijdrage aan de publieke waarde

10.3 Dynamiek van de publieke waardeproposities in de drie casus

10.4 Arrangementen en variatie in haalbare rendabele opbrengst

10.5 Arrangementen en de afname van maatschappelijke meerwaarde

10.6 Institutioneel ontwerp in de casus

10.7 Startcondities van stadia in de casus

10.8 Faciliterend leiderschap aan het begin van de casus

10.9 Variatie in rendabele opbrengst bij stabiel faciliterend leiderschap

10.10 Maatschappelijke meerwaarde onder druk bij gebrekkig faciliterend leiderschap

10.11 Posities en vormen van acties volgens Teisman (Teisman, 1995), bron: tabel 5.1, aangepast  

 naar faciliterend leiderschap

10.12 Overzicht samenwerkingsproces in verschillende stadia van de casus

Lijst van gebruikte afkortingen

BLOW Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CES Conference of European Statisticians

CON congruence analysis approach (van casusonderzoek)

COV co-variational approach (van casusonderzoek)

CPB Centraal Planbureau

CPR Common-pool resources

CPT causal-process tracing approach (van casusonderzoek)

DGOBR Directoraat-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijksoverheid (BZK)

DGOO Directoraat-generaal Overheids Organisatie (opvolger van DGOBR)

DGWT Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Ministerie van Defensie)

DJI Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

DNB De Nederlandsche Bank

DSO Dienst Stedelijke Ontwikkeling (Gemeente Den Haag)

DVD Dienst Vastgoed Defensie (samengevoegd met RGD en RVB, BZK)

ECN Energieonderzoek Centrum Nederland

EED Energy Efficiency Directive

EPBD  Energy Performance of Building Directive

EREC European Renewable Energy Council

EU ETS EU Emissions Trading System

FHIR Directie Faciliteiten-, Huisvesting- en Inkoopbeleid Rijk (bij DGOBR)

IAD institutional analysis and development framework

ICSU International Council for Science

IDC Intern Diensten Centrum (van Gemeente Den Haag)

IEA International Energy Agency

IKS Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden

ISSC International Social Science Council

KL Koninklijke Landmacht (Ministerie van Defensie)

LED Light-emitting diode

MKBA maatschappelijke kosten-batenanalyse

MM Maatschappelijke meerwaarde

NEN Nederlandse Norm

NVN Nederlandse Voornorm

PBL Planbureau voor de Leefomgeving

POP Provinciaal Ontwikkelingsplan (Provincie Drenthe)

PvA Plan van Aanpak

QCA qualitative comparative analysis

RDM Rotterdamsche Droogdok Maartschappij

RGD Rijksgebouwendienst (BZK)

RO Rendabele opbrengst

ROE Directie Portefeuille Realisatie, Ontwikkeling en Economie (Gemeente Den Haag)
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RVB Rijksvastgoedbedrijf (BZK)

RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SDG’s Sustainable Development Goals (United Nations)

SER Sociaaleconomische Raad

SOK-1 Samenwerkingsovereenkomst Heijplaat en RDM-terrein

SOK-2 Samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkeling Heijplaat

SWDC Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur (Gemeente Den Haag)

UBR Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (BZK)

VAMIL Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

VBR Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

VROM Ministerie van Veiligheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VWH Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat

WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

ZBO’s Zelfstandige Bestuurs Organen
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Geïnterviewde personen

Ministerie van Defensie:

• Jan Fledderus (interview 02-03-2016):

1992-2002: Directeur-Generaal Materieel

2003-2007: Directeur Vastgoeddienst Defensie i.c.m. Beleidsdirectie Ruimtelijke Ordening & Milieu

2007-2009: Beleidsdirecteur c.q. Bouwdienstdirecteur

Na 2009: Directeur-Generaal NAVO-agentschap te Versailles;

• Maarten Gijsbers (diverse interviews verwerkt in hoofdstuk 7, heeft toegang gegeven tot 

projectarchief met daarin belangrijk deel van de aangehaalde bronnen):

Vanaf 1983 werkzaam bij Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen in diverse functies, waaronder

1998-2001: Beleidsadviseur milieu

2001-2005: Adviseur milieu

2005-2013: Beleidsadviseur milieu;

• Rien Mudde (interview op 12-02-2016):

Werkzaam bij Directie Noordoost Nederland van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (DGWT);

• Jelle Pruim (interview op 07-03-2016):

Landmachtstaf, Commando Landstrijdkrachten: Landelijk Projectleider Milieuprojecten;

Gemeente Coevorden: 

• Henk Schrik (interview op 12-02-2016):

Ambtenaar Milieu en Duurzaamheid;

• Henk Bouwers (interview op 06-04-2016):

2000-2002: Lid Gemeenteraad voor het CDA

2002-2006: Wethouder Ruimtelijke Ordening

2006-2009: Lid Gemeenteraad voor het CDA

Vanaf 2009: Lid Gemeenteraad voor Gemeentebelangen;

• Jeroen Huizing (interview op 31-03-2016):

Vanaf 2006: Lid Gemeenteraad Coevorden voor het CDA, vanaf 2010 fractievoorzitter

Vanaf 2014: Wethouder Jeugd & Onderwijs, Kunst & Cultuur, Ruimtelijke Ordening,

Milieu, Mobiliteit, Handhaving, Openbare Werken.

Provincie Drenthe:

• Harry van der Meer (interview op 31-03-2016):

Planoloog, Team Ruimtelijke Ordening;

• Willem Huizing (interview op 31-03-2016):

Beleidsmedewerker.

Bijlage 3. Achtergrondinformatie casus 
Coevorden
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Ondernemers:

• Herman Brill (interview op 06-04-2016):

Agrarisch ondernemer, grondeigenaar. Heeft Recht van Opstal verleend aan Defensie voor plaatsing 

van een windturbine.

Bronnen
BLOW-akkoord – Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW), getekend op 

10 juli 2001. Den Haag.

Crol, J.B. (2000). Brief van Defensie-DGW&T aan Defensie-landmachtstaf, ‘Windenergie KL’ - Zaakcode 

2000/9-1 dd 19-04-2000. Den Haag: Ministerie van Defensie.

Crol, J.B. (2001). Brief van Defensie-DGW&T aan Defensie-landmachtstaf, ‘Windturbinepark Coevor-

den’ - Zaakcode 2001/9-2-9-6 dd 25-01-2001. Den Haag: Ministerie van Defensie.

Dekkers, J.A.O. et al. (2001). Haalbaarheidsstudie windenergie in Coevorden - onderzoek naar de 

mogelijkheden tot plaatsing van windturbines op het Europark. (No. JD/21033/01, november 

2001). Veenendaal: WEOM bv (Windenergie Ontwikkelings Maatschappij).

Evaluatie Plan van Aanpak windenergie in Coevorden. (2003). Coevorden: Gemeente Coevorden. 

Eijkelberg, E.C.R.H. (2009). Brief van Directie Energie en Duurzaamheid aan Defensie-DRMV, 

‘EZ-bijdrage aan Windpark Coevorden’ - kenmerk ET/ED/9214099 dd 08-12-2009. Den Haag: 

Ministerie van Economische Zaken.

Fledderus, J. (2006). Brief aan Secretaris-Generaal, ‘Windturbinepark Coevorden’ - kenmerk 

DRMV/2006039908 dd 12-12-2006. Den Haag: Ministerie van Defensie.

Gijsbers, M.G. (Ed.). (2000). Defensie Milieubeleidsnota 2000. Den Haag: Ministerie van Defensie - 

Defensiestaf.

Gijsbers, M.G. (Ed.). (2003). Defensie Milieubeleidsnota 2004. Den Haag: Ministerie van Defensie - 

Defensiestaf.

Gijsbers, M.G. (Ed.). (2008). Defensie Duurzaamheidsnota 2009. Den Haag: Ministerie van Defensie 

- Defensiestaf.

Gijsbers, M.G. (2011). Fiche opening Windturbinepark Coevorden. Den Haag: Ministerie van Defensie 

BS/DRMV.

Grontmij bv (2003). Klimaatbeleidsplan gemeente Coevorden, 2003-2006. Coevorden: Gemeente 

Coevorden.

GS Provincie Drenthe. (2004). Provinciaal omgevingsplan Drenthe II, vastgesteld op 7 juli 2004. Assen: 

Provincie Drenthe.

Hakstege, C.R. (2011). Brief aan B&W-Coevorden, ‘Bijdrage ten behoeve van project zonnecollectoren’ 

dd 10-01-2011. The Hague: Ministry of Defence.

Jaarverslag BLOW 2005. (2006). (No. JD/21033/01, november 2001). Den Haag: LSOW (Landelijke 

Stuurgroep Ontwikkeling Windenergie).

Lantink, H. (2008). Definitief ontwerp (aangepast) nieuwbouw windturbinepark te Coevorden. (No. 

PPS 3100856, 30 juni 2008). Zwolle: Ministerie van Defensie - DVD.

Meer, H. v.d. (2002). Gespreksnotitie voortgang Windpark Coevorden. Assen: Province of Drenthe.

Mijlof, F. (2006). Projectplan Defensie windturbinepark te Coevorden. (No. PPS 3100856, 3 juli 2006). 
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The Hague: Ministerie van Defensie.

Ministerie van Defensie (2003). ‘Startnotitie windturbinepark Coevorden’ bij nota landmachtstaf dd 

08-09-2003. (No. IROM/2003/21822). Den Haag: Ministerie van Defensie.

Mudde, M.H. (2011). Concept - historisch overzicht 12,5 jaar voorbereiding Defensie windturbinepark 

Coevorden. (Interne nota). Zwolle: Ministerie van Defensie - DVD Noord Afdeling ROM.

Noorman, A. (2005). Interne brief aan sectie milieu, ‘nadere invulling raadsbesluit tot medewerking 

aan Defensie windpark Coevorden’ dd 07-10-2005, 200513167. Den Haag: Ministerie van Defensie. 

Overman, J. (2002). In College van B&W Coevorden (Ed.), Brief inzake ‘windturbinepark coevorden’ 

(2002005722nd ed.). Den Haag: Ministerie van Defensie - DGW&T.

Schrik, Henk et al. (2000). Plan van Aanpak windenergie in Coevorden, 18 december 2000. Coevorden: 

Gemeente Coevorden.

Stam, W.J. & Hendriks, H.B. (2005). Windpark Coevorden - financiële analyse. (No. ECN-CX--05-023). 

Petten: Energieonderzoek Centrum Nederland ECN.

Taris, A M.H.W. (2006). Marktverkenning windpark Coevorden. (No. 00538-Consulting 06-3545). 

Arnhem: KEMA Nederland B.V.

Casus Coevorden
Actiesituatie

•  Arrangement  Uitkomst 20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Bestuur voor toegang - participatie partijen
Visie, beleid voor toegang

• Coevorden intern  PvA Windenergie vastgesteld 
door Raad; voorwaarde meeprofiteren bevolking x

Maatregel voor toegang
• Coevorden, Defensie  Coevorden beschouwt  

Defensie als hoofdinitiatiefnemer x

Visie, beleid voor toegang
• Rijk, IPO, VNG  BLOW-akkoord x
Ontwikkelen van ontsluiten - haalbare opgave

Missie voor ontsluiten:
• Rijk, IPO, VNG - BLOW  in Drenthe: 15MW x

Maatregel voor ontsluiten
• Defensie DGWT, Coevorden   

Onderzoek haalbaarheid x x

Instemmen gevolgdragers
• 1O- Defensie DG Materieel, bezwaarmakers   

Veiligheid, aantal locaties 12  7z X

Bestuur voor toegang -
Defensie ontwikkelt alleen

Maatregel voor toegang
• 2B- Drenthe, Coevorden, Defensie   

Defensie ontwikkelt alleen X

Ontwikkelen van ontsluiten -
technologie redt ambitie

Missie voor ontsluiten
• 3O- Defensie intern - startnotitie   

Voorschot op minder opwekkingscapaciteit X

Instemmen gevolgdragers
• 4O- Defensie, bezwaarmakers   

Natura-2000, aantal locaties  4 X
Ontwikkelen maatregel voor ontsluiten:

• Drenthe, Coevorden – POP II ’Coevorden’ aange-
wezen voor windturbinepark x

• Defensie, Brill  Overeenkomst grondrechten x
• 5O+ Defensie intern – projectplan   

Meer opwekkingscapaciteit per turbine X

• Defensie, Essent  Aansluiting elektriciteitsnet x
• Defensie, vergunningverlener  Bouwvergunning x x

Instemmen gevolgdragers
• 6O- Defensie, bezwaarmakers   

Hinder voor onderneming, aantal locaties  3 X

Ontwikkelen maatregel voor ontsluiten:
• Defensie, Economische Zaken   

Financiële bijdrage EZ x x

• Defensie, Brill  Grondrechten vastgelegd x
Bestuur voor toegang – zonne-energieproject

Borgen draagvlak
• 7B- Coevorden, Defensie   

(duurzaamheidsfonds,) Zonne-energieproject X X

Overzicht actiesituaties en arrangementen

Figuur B3.1 Casus Coevorden – overzicht actiesituaties en arrangementen
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Geïnterviewde personen

Ter voorbereiding van de analyse aan de casus-EnergieRijk zijn gesprekken gevoerd met de volgende 

personen.

Rijksoverheid:

• Liesbeth Spies (interview op 26-08-2016):

In periode 2002 – 2010 lid van de Tweede Kamer namens het CDA;

In 2010 – 2011 waarnemend partijvoorzitter van het CDA;

In 2011 lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, gedeputeerde van Zuid-Holland;

In 2011 – 2012: minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

In 2014 waarnemend burgemeester van Stichtse Vecht;

Vanaf 2015 tot heden burgemeester van Alphen aan den Rijn.

• Siep Eilander (interview op 26-05-2016):

Tot 1 juni 2014 bij ministerie van BZK, directeur DG Organisatie Bedrijfsvoering;

Rijk (OBR) – Directie Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijksoverheid (FHIR);

Vanaf 1 juni 2014 bij ministerie van BZK, directeur DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (VBR) – 

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR).

• Eva Klein Schiphorst (interview op 27-06-2016):

Tot 1 juli 2014 bij Rijksgebouwendienst, algemeen directeur;

Van 1 juli 2016 tot 7 mei 2017 bij Rijksvastgoedbedrijf, directeur Transactie en Projecten;

Vanaf 7 mei 2017 bij Royal Haskoning DHV, directeur Business Unit Public Buildings.

• Nynke Sijtsma (Interview op 10-10-2016): 

In de onderzoeksperiode van deze casus diverse managementfuncties bij de Rijksgebouwendienst 

en het Rijksvastgoedbedrijf voor de aanstring van technische en architectonische kennisontwik-

keling en expertise; 

Vanaf 1 juni 2019 werkzaam bij De Bouwcampus als directeur. 

• Gerard Wortman (interview op 27-05-2016):

Bij Rijksvastgoedbedrijf, Senior-adviseur Duurzame Huisvesting;

Vanaf begin 2016 Expert Duurzaam Vastgoed bij de Afdeling Duurzaamheid en Comfort; 

Van het eerste begin van ‘EnergieRijk Den Haag’ bij het project betrokken, vooral vanuit zijn 

technische expertise en ervaring.

• Piet Glas (interview op 20-06-2016):

Tot 1 februari 2013 bij ministerie van Defensie, hoofd Energie Distributie Bedrijf EDB van de 

Marinebasis Den Helder;

Vanaf 1 februari 2013 tot heden Categoriemanager Energie;

Na de samenvoeging van de Rijksgebouwendienst RGD en de Dienst Vastgoed Defensie DVD in 

het Rijksvastgoedbedrijf RVB is Glas werkzaam bij de RVB.

Bijlage 4. Achtergrondinformatie casus 
EnergieRijk
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Gemeente Den Haag:

• Joris Wijsmuller (interview op 24-08-2016):

In periode 1998 - 2014 gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij; 

Vanaf juni 2014 bij Gemeente Den Haag, wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid 

en Cultuur (SWDC).

• Henk Harms (interview op 13-05-2016):

Gedurende de hele tijdsperiode die in dit casusonderzoek is beschouwd directeur Portefeuille 

Realisatie, Ontwikkeling en Economie (ROE) van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO).

• Henk Heijkers (interview op 30-05-2016):

Universiteit Nijmegen – Milieugeografie;

In periode 1989 – 1995 bij ministerie van Defensie – Infrastructuur, Milieu en Energie;

In periode 1995 – 2001 bij ministerie van Economische Zaken – DG Energie (Duurzame Energie 

en Energiebesparing);

In periode 2001 – 2008 bij Gemeente Den Haag, adviseur Duurzaam Bouwen;

Vanaf 2009 tot heden bij Gemeente Den Haag, senior beleidsmedewerker Duurzaamheid in Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling DSO - Afdeling Planologie (sinds 2013: afdeling Stedenbouw en Planologie). 

• Annet Beltman (interview op 24-05-2016):

Universiteit Wageningen - Landbouwkundig Ingenieur – bodemchemie, bodemsanering, veront-

reinigingsonderzoek;

Na werkzaamheden in de aannemerij projectleider Bodem bij Gemeente Den Haag;

Vanaf 2006 bij Gemeente Den Haag, projectleider Stadsontwikkeling bij de Dienst Stedelijke 

Ontwikkeling (DSO);

Vanaf voorjaar 2014 projectleider van ‘EnergieRijk Den Haag’.

Bronnen
Aanbestedingsstukken Spuikwartier en afdoening moties. (2014). (Brief van Burgemeester en Wethou-

ders aan Gemeenteraad No. rm 2014.243 – DSO/2014.1166). Den Haag: Gemeente Den Haag. 

Aanwijzingen voor convenanten. (2003). (No. regeling nr. 03M448108). Den Haag: Ministerie van 

Algemene Zaken.

Bruggen slaan - Regeerakkoord VVD-PvdA. (2012). Den Haag: Rijksoverheid.

Bruijn, D. J. d., Broesterhuizen, G., Kiewiet de Jonge, F. & Klinkers, L. (2014). Gateway review 

EnergieRjjk Den Haag. (organisatie vertrouwelijk No. Gateway nummer: 2014-008). Den Haag: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Eilander, S. & Sijtsma, N. (2014). NOTA - EnergieRijk Den Haag - Aanloopfase. Den Haag: Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Eindconclusies marktconsultatie EnergieRijk Den Haag. (2013). Voorburg, The Netherlands: Spoton 

Consulting, Peek, Gert-Joost PhD MSc MRICS.

Elektriciteitswet 1998. Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Justitie. Opgehaald van 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2019-01-01, aangevuld met https://zoek.officie-

lebekendmakingen.nl/stb-2018-231.html.

Energieakkoord voor duurzame groei. (2013). The Hague, The Netherlands: SER (Sociaal Economische 

Raad).

EnergieRijk Den Haag 2.0 - Plan van Aanpak. (2017). Den Haag: Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Den 

Haag.

Energievisie Den Haag 2040. (2011). (No. RIS180175). Den Haag: Gemeente Den Haag.

Explanatory note – competitive dialogue – classic directive (document CC/2005/04 rev 1), p. 2-3. 

(2005). Brussels: European Union.

Factsheet EnergieRijk Den Haag. (2013). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-

rijksrelaties, Gemeente Den Haag.

Green Citydeal EnergieRijk Den Haag, (27 September 2018). Den Haag: Rijksvastgoedbedrijf.

Intentieverklaring EnergieRijk Den Haag (2012). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Gemeente Den Haag.

Mijnbouwwet. Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Justitie. Opgehaald van https://

wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2019-04-10.

PIANOo expertisecentrum aanbesteden. (2016). Handreiking marktconsultatie. Opgehaald van 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/handreiking-marktcon-

sultatie-juni2016.pdf.

Rijksoverheid & Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). (2018). Green deals. Opgehaald van 

https://www.greendeals.nl/.

Rijsdijk, E.J.N. et al. (2017). EnergieRijk Den Haag 2.0 - eindrapport. (in opdracht van Rijksvast-

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2019-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-231.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-231.html
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/handreiking-marktconsultatie-juni2016.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/handreiking-marktconsultatie-juni2016.pdf
https://www.greendeals.nl/
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goedbedrijf en Gemeente Den Haag). Deventer: Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. 

namens consortium MOTION2040.

Samenvatting marktverkenning EnergieRijk Den Haag. (2012). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties.

Samenwerkingsovereenkomst EnergieRijk Den Haag, getekend op 23 september 2014. (2014). Den 
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Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), Min. van BZK. (2018). Gateway review. Opgehaald 
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Verslag expertbijeenkomst ‘Naar een duurzame energievoorziening in de bedrijfsvoering van het 

Rijk’. (2011). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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Warmtewet. Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Justitie. Opgehaald van https://wetten.

overheid.nl/BWBR0033729/2019-01-01, aangevuld met https://zoek.officielebekendmakingen.

nl/stb-2018-231.html.

Overzicht actiesituaties en arrangementen

Figuur B4.1 Casus EnergieRijk – overzicht actiesituaties en arrangementen

Casus EnergieRijk
Actiesituatie

• Arrangement  Uitkomst

2011 2012 2013 2014 2015 2016

I II I II I II I II I II I II

Bestuur voor toegang – 
publiek-publieke samenwerking

Visie, beleid voor toegang

• Rijk, Gemeente  Gezamenlijke visie, start 
samenwerking x

Maatregel voor toegang

• Rijk, Gemeente, marktpartijen  Marktver-
kenning naar opvattingen bij de markt om mee 
te doen (voor beleid over toegang, dus)

x

• 1B- Rijk, Gemeente  
 Verklaring gezamenlijke intenties X

Ontwikkelen van ontsluiten - 
ontwerp op hoofdlijnen, samen met markt

Missie voor ontsluiten

• Rijk, Gemeente  Conceptuele uitwerking x x
Maatregel voor ontsluiten

• Rijk, Gemeente, marktpartijen  
 marktconsultatie over haalbaarheid x

• BZK-DGOBR, DSO, BZK-DGWB, EZ  
 Kader van wet- en regelgeving x x

Missie voor ontsluiten

• 2O+ Rijk, Gemeente  “Aanloopfase” n.a.v. 
Gateway Review over inhoudelijke issues X

Bestuur voor toegang - 
verdiepen samenwerking v. aanbesteding

Borgen draagvlak

• Rijk intern  Besluiten MT DGOBR en MT RVB x
• Gemeente intern  Besluiten Gemeenteraad x

Maatregel voor toegang

• 3B- Rijk, Gemeente  Samenwerkingsover-
eenkomst X

Ontwikkelen van ontsluiten - 
hindernissen en valkuilen

Maatregel voor ontsluiten

• Rijk, Gemeente  voorbereiding aanbesteding 
(specificaties, financiële aspecten, contract, 
aanpak aanbesteding)

x x

• Rijk intern  concessie geothermie open voor 
winnend consortium x x

• 4O- Rijk, Gemeente, beheerder warmtenet 
 géén arrangement ‘third party access’ X X

Bestuur voor toegang - 
aanbesteding vertraagd 

Maatregel voor toegang

• 5B- Rijk, Gemeente  vaststellen wijkende 
belangen, opschorten aanbesteding X

https://www.bureaugateway.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0033729/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0033729/2019-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-231.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-231.html
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Geïnterviewde personen

Ter voorbereiding van de analyse aan de casus-Heijplaat zijn gesprekken gevoerd met de volgende 

personen.

Gemeente Rotterdam:

• Esther van Harskamp (eerste aanspreekpunt voor het casusonderzoek, heeft informatie en 

bronnen aangereikt en contacten gelegd ten behoeve van de interviews):

Universiteit - Bestuurskunde;

Sinds 2014 werkzaam bij Gemeente Rotterdam, Gebiedsorganisatie Charlois: gebiedsnetwerker 

voor onder andere Heijplaat;

• Fred Akerboom (interview op 22-02-2017):

Universiteit - Ruimtelijke Economie en Geschiedenis;

Vanaf 2007 werkzaam bij Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling: projectmanager duurzaam.

• Stefano Clarijs (interview op 27-06-2017):

Vanaf 1980 woonachtig op Heijplaat;

In periode 1973 – 1993 werkzaam bij Rotterdamsche Droogdok Maatschappij RDM;

In periodes 2006 – 2010 en 2010 – 2014 lid namens het CDA in Deelgemeenteraad Charlois;

Vanaf 2014 lid van Gebiedscommissie Charlois.

• Bert van Duuren (interview op 15-06-2017):

Universiteit Wageningen – Tropische Landbouw en Ontwikkelingssociologie;

Vanaf 2005 werkzaam bij Gemeente Rotterdam, deelgemeente Feijenoord: veiligheidscoördinator/

gebiedsnetwerker;

In periode 2014 – 2016 gebiedsmanager voor Charlois met daaronder de wijk Heijplaat; 

Vanaf 2016 gebiedsmanager Groot-IJsselmonde Zuid.

• Heleen Kraak (interview op 29-03-2017):

Universiteit – pedagogische Wetenschappen;

Na studie werkzaam bij Gemeente Rotterdam, Ontwikkelingsbedrijf (later opgegaan in Stads-

ontwikkeling): secretaris Programma Economie en Arbeidsmarkt;

Vanaf 2012 projectsecretaris bij programmabureau Stadshavens.

Partijen met publieke functie:

• Victor Dreissen (interview op 22-06-2017):

Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam – International Management NIMA B;

Erasmus Universiteit – Master bestuurskunde;

Vanaf 2003 werkzaam bij woningcorporatie Woonbron;

In periode 2004 – 2010 gedetacheerd in Heijplaat: programmamanager voor beleid, communicatie, 

marketing;

Vanaf 2014 gebiedscoördinator, onder andere voor Heijplaat.

Bijlage 5. Achtergrondinformatie casus 
Heijplaat
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• Floor van der Kemp (interview op 08-03-2017):

Technische Hogeschool – Bouwkunde;

Tot 2013 werkzaam bij woningcorporatie Woonbron: projectleider gebiedsontwikkeling, onder 

meer voor Heijplaat;

Vanaf 2013 werkzaam in eigen bedrijf MEVERSA (“met vertrouwen samenwerken”).

• Arjan Hoefnagels (interview op 24-03-2017):

Technische Universiteit Delft - Mijnbouwkunde;

Vanaf 1995 werkzaam bij Gemeente Rotterdam, ingenieursbureau;

In periode 2004 – 2013 werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam NV: projectleider droge infrastructuur, 

onder meer reconstructie Waalhavenweg richting Heijplaat;

Vanaf 2013 gebiedsmanager en betrokken bij gebiedsontwikkeling RDM-terrein aan noordzijde 

van Heijplaat.

Marktpartijen:

• Gijs Postma (interview op 15-06-2017):

Technische Universiteit Delft – Werktuigbouwkunde;

Vanaf 2002 werkzaam bij energiebedrijf Eneco;

Vanaf 2007 bij Eneco Corporate met aandachtsveld ‘innovatie’;

Rond 2009 betrokken bij nieuwe dienstverlening (onder meer voor duurzaamheid) voor de 

woningsector, met name woningcorporaties: manager ESCO woningcorporaties, later aangevuld 

met bestaande business in woningsegment;

Vanaf begin 2017 commercieel verantwoordelijk voor wamte/koude-bedrijf van Eneco.

Partijen gevestigd in of bij Heijplaat:

• Nico Prins (interview op 27-06-2017):

Vanaf 2003 woonachtig in Heijplaat;

Beroep: verhalenverteller;

Vanaf 2009 voorzitter van Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat VWH.

• Evert van der Schee (interview op 08-06-2017):

Werkzaam geweest bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij RDM, in diverse functies. Laatste 

functie: plaatsvervangend hoofd sociaal en algemene zaken;

In 1990 met pensioen;

Na pensionering voorzitter Wijkraad Heijplaat;

In periode 2006 – 2014 namens de PvdA lid van Deelgemeenteraad Charlois;

Vanaf 2014 niet meer actief in organisaties, wel betrokken bij overeenkomsten en afsprakenkaders 

voor ontwikkeling Heijplaat.
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Overzicht actiesituaties en arrangementen

Figuur B5.1a Casus Heijplaat – overzicht actiesituaties en arrangementen

Casus Heijplaat
Actiesituatie

• Arrangement  Uitkomst

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

I II I II I II I II I II I II I II

Klimaatneutraal, met bewoner centraal
Doelen continu bevestigd tot ‘nieuwe start’ x

Bestuur voor toegang – integrale aanpak
ontwikkeling plangebied

Visie, beleid voor toegang
• 1a, 1b, 2a, 2b SOK-1  referentie: IKS x

Maatregel voor toegang
• 1a, 1b, 2a, 2b SOK-1  organisatiestructuur x
• 1a, 1b, 2a, 2b SOK-1  aansluiten op bestaan-

de initiatieven x

• 1B+ 1a, 1b, 2a, 2b SOK-1  duurzaamheid 
onderdeel ontwikkeling plangebied X

• 2b  strategisch masterplan x
Borgen draagvlak

• 1a, 1b, 2a, 2b SOK-1   
bewonersparticipatie x

Ontwikkelen van ontsluiten - 
ambitie: baten voor bewoners

Maatregel voor ontsluiten
• 2b, 3a ‘Heijplaat Energieneutraal’  energie 

besparen, ‘slim wonen’, lokale duurzame 
energieopwekking

x

Missie voor ontsluiten
• 1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a Afsprakenkader  

bewoners doen actief mee, krijgen lagere 
energielasten

x

Maatregel voor ontsluiten
• 2O- 1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a Afsprakenkader 

 schaalvoordelen gemeenschappelijke 
voorzieningen energie besparen: minder vraag 
naar hernieuwbare energie

X

• 1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a Afsprakenkader  
combinatie concrete maatregelen, besparen 
en opwekken

x

NB Onderwerp van bespreking met 4a, 4b, 4c

…

Gemeente Rotterdam:
a. B&W
b. Deelgemeente Charlois
c. Programmabureau Stadshavens
d. Stadsontwikkeling
Partijen met publieke functie:
a. Havenbedrijf Rotterdam NV
b. Woningcorporatie Woonbron
c. RDM-Campus/Hogeschool Rotterdam

Marktpartijen:
a. Eneco/Stedin
b. Van Omme en De Groot
Partijen gevestigd in/bij Heijplaat:
a. Vereniging Wijkbewoners Heijplaat
b. Maatschappelijk middenveld (school en 
 leerkrachten, huisarts, sport- en  
 ontspanningsverenigingen)
c. Bedrijven in omgeving van het Dorp
d. Bewoners

1.

2.

3.

4.

https://hetverborgengeheim.nl/
https://hetverborgengeheim.nl/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-ruimtelijke/vragen-antwoorden/resterende-vragen/anterieure/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-ruimtelijke/vragen-antwoorden/resterende-vragen/anterieure/
https://www.huizenzoeker.nl/wijkinformatie/zuid-holland/rotterdam/heijplaat/
https://www.huizenzoeker.nl/wijkinformatie/zuid-holland/rotterdam/heijplaat/
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Casus Heijplaat
Actiesituatie

• Arrangement  Uitkomst

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

I II I II I II I II I II I II I II

… (Vervolg)
Bestuur voor toegang & Ontwikkelen van 

ontsluiten - zakelijke aanpak in stappen
Maatregel voor toegang

• 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 4a SOK-2   
vaststellen posities en rollen (o.a. Eneco, RDM 
Campus), wederzijdse belangen, bevestiging 
deelname bewoners

x

Maatregel voor ontsluiten
• 3O+ 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 4a SOK-2  

faciliteren: open en transparant proces, 
stapsgewijs ontsluiten, financieel, dimensio-
neren infra voor ‘energieneutraliteit’

X

• 4O- 2a, 2c  zonnepanelen, wet smoort 
levering uit RDM-campus aan wijk X

Bestuur voor toegang - heroriëntatie op 
vastgoed, nieuwe actoren

Maatregel voor ontsluiten
• 3a(?), 4a/d(?)  bewoners geven zelf invulling 

aan zonnepaneelproject x

• 1a, 2b, 3b  gemeente neemt regierol, 
selecteert nieuwe projectontwikkelaar x

Ontwikkelen van ontsluiten - bewoners op 
afstand, versnipperde uitvoering

Missie voor ontsluiten
• 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a Afsprakenkader herzien 

 ‘participatie’ uitgangspunt en onderdeel 
van plannen

x

Maatregel voor ontsluiten
• 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a Afsprakenkader herzien 

 werkpakketten 1, 2: energie besparen x

• 5O- 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a Afsprakenkader 
herzien  sluit aan op reguliere bedrijfsvoe-
ring Woonbron, energieprestatie bestaande 
woningen label A  D

X

• 6O- 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a Afsprakenkader 
herzien  werkpakket 3: lokaal duurzaam 
opwekken, geen bewonersparticipatie

X

NB 1c expliciet benoemd als voorzitter en trekker van
Platformoverleg en Programmagroep

Gemeente Rotterdam:
a. B&W
b. Deelgemeente Charlois
c. Programmabureau Stadshavens
d. Stadsontwikkeling
Partijen met publieke functie:
a. Havenbedrijf Rotterdam NV
b. Woningcorporatie Woonbron
c. RDM-Campus/Hogeschool Rotterdam

Marktpartijen:
a. Eneco/Stedin
b. Van Omme en De Groot
Partijen gevestigd in/bij Heijplaat:
a. Vereniging Wijkbewoners Heijplaat
b. Maatschappelijk middenveld (school en 
 leerkrachten, huisarts, sport- en  
 ontspanningsverenigingen)
c. Bedrijven in omgeving van het Dorp
d. Bewoners

1.

2.

3.

4.

Figuur B5.1b Casus Heijplaat – overzicht actiesituaties en arrangementen (vervolg)
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