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Figuur voorkant: Sneller en Beter-strip. Een strip waarin de kern van het advies van Elverding is weergegeven. Het 

zwaartepunt wordt verplaatst naar de verkenningsfase zodat latere stadia sneller verlopen (Sneller en Beter, 2011).  
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Voorwoord 

 

Voor u ligt de afstudeerscriptie, de scriptie waarmee ik de Master Planologie afrond. De afgelopen periode heb ik 

als interessant en leerzaam ervaren, mede door de goede en interessante stageperiode bij het Havenbedrijf 

Rotterdam. Om te komen tot het eindresultaat heeft veel tijd en moeite gekost en verliep niet altijd even 

voorspoedig. Toch ben ik tevreden over het resultaat. Mede door de stage is mijn interesse in planologische 

vraagstukkenen en in ruimtelijke projecten in de afgelopen periode vergroot. 

 

Met dank aan Wim Korf (WB Consulting) ben ik aan de stageplaats gekomen bij het Havenbedrijf Rotterdam, het 

HbR. Dit was de eerste stage die ik gelopen heb, en dus ook de eerste keer waarin ik met de praktijk van de 

ruimtelijke ordening heb kennisgemaakt. In mijn stage heb ik van februari ’10 tot november ’10 meegelopen met 

het project Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). Het voelt als een geluk dat ik met dit project kon 

meelopen, omdat vele interessante aspecten van de ruimtelijke ordening aan bod kwamen. Het onderbouwen van 

een tracékeuze, het opstellen van een structuurvisie, beantwoording van zienswijzen, het creëren van draagvlak 

en het sluiten van een bestuursovereenkomst zijn in dit project aan de orde gekomen. Ook aspecten buiten de 

ruimtelijke ordening, zoals de financiële onderbouwing en aanbesteding hebben mijn interesse gewekt. In de tijd 

dat ik bij het project heb stagelopen heeft er veel plaatsgevonden. Dankzij Imke Deibel, de stagebegeleidster van 

het HbR, ben ik daarbij actief betrokken geweest. Bovendien heb ik bij dit project mijn eerste werkervaring kunnen 

opdoen, wat mede heeft geresulteerd in een latere afronding van de afstudeerscriptie.  

 

In het gehele proces was het niet eenvoudig om de juiste afstemming te vinden tussen de wensen en 

verwachtingen van de universiteit, het HbR en mijzelf. Terugkijkend denk ik wel dat het een leerzame ervaring is 

geweest. Voor het verkrijgen van het juiste academisch niveau wil ik in het bijzonder Prof. dr. T.J.M. Spit van de 

Universiteit Utrecht bedanken voor zijn begeleiding en kritiek. Daarnaast gaat mijn dankwoord uit naar Imke: 

dankzij haar begeleiding heb ik een erg leuke en interessante stage gehad en haar kritische commentaar heeft 

bijgedragen aan de kwaliteit van de scriptie. Ook de andere leden van het projectteam wil ik bedanken voor hun 

gezelligheid en interesse in het onderzoek. Een speciaal dankwoord gaat uit naar de respondenten in het 

onderzoek. Ten slotte wil ik alle andere mensen in mijn omgeving bedanken die mij de afgelopen periode direct of 

indirect hebben geholpen: mijn vriendin, mijn ouders en vrienden.  

 

 

Jochem Dijkshoorn 

Utrecht, augustus 2011 
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Samenvatting 

 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft in 1994 onderzoek gedaan naar de versnelling van 

de besluitvorming voor infrastructuurprojecten (WRR, 1994). In 2004 heeft de Tijdelijke Commissie 

Infrastructuurprojecten in het advies “Besluiten over grote projecten” aanbevelingen gegeven om projecten beter 

door de Tweede Kamer te laten monitoren (TCI, 2004). Beide onderzoeken hebben geleid tot wijzigingen in het 

planvormingsproces. Ondanks voorgaande onderzoeken liepen infrastructuurprojecten nog steeds vertraging op 

en gaf de minister van Verkeer en Waterstaat opdracht om een analyse uit te voeren naar de ‘werkelijke oorzaken 

van de vertraging van grote infrastructuurprojecten’. Dit derde parlementaire onderzoek over het 

planvormingsproces van infrastructuurprojecten en tevens het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is het 

rapport “Sneller en Beter”, gepubliceerd door de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele projecten 

(ook wel Commissie Elverding genaamd) in 2008 (CVBIP, 2008). Belangrijke wijzigingen die de Commissie 

Elverding voorstelt zijn een ruime participatie en een gebiedsgerichte benadering in de verkenningsfase, waarbij 

deze fase wordt afgesloten door een voorkeursbeslissing. De voorkeursbeslissing houdt in dat er een keuze is 

voor één alternatief, waarbij zicht is op financiering en er een bestuurlijke overeenkomst over voorgaande keuze 

is gesloten. Andere wijzigingen zijn de introductie van een opleveringstoets en de inperking van de 

beroepsmogelijkheden tussen overheden onderling betreffende het Tracébesluit.  

 

Dit onderzoek richt zich op de wijzigingen en gaat in op de vraag in hoeverre de wijzigingen in de wet- en 

regelgeving naar aanleiding van de Commissie Elverding bijdragen aan de versnelling van het 

planvormingsproces van infrastructuurprojecten. Dit afstudeeronderzoek sluit aan bij de institutionele 

netwerkbenadering van Klijn en van Buuren (2004) om voorgaande vraag te onderzoeken. De institutionele 

netwerkbenadering combineert de netwerkbenadering en institutionele benadering en gaat uit van netwerken en 

instituties. In deze benadering beïnvloeden afhankelijkheden, rollen en posities de interactie tussen actoren. 

Regels beïnvloeden de afhankelijkheden, rollen en posities en daarmee de interactie. Centraal in dit onderzoek 

staat dus de betekenis van de wijzigingen van de Commissie Elverding voor de rollen en posities van actoren, 

voor de interactie tussen actoren en daarmee voor de voortgang van het planvormingsproces.  

 

Het empirisch gedeelte bevat een meervoudige case-studie naar het planvormingsproces van drie 

infrastructuurprojecten: de Westerscheldetunnel, de A15 Maasvlakte Vaanplein en de A4 Burgerveen Leiden. Het 

empirisch onderzoek bestaat uit drie stappen. Ten eerste wordt de bestuurlijke netwerkanalyse van Koppenjan en 

Klijn (2004) uitgevoerd op de cases. De tweede stap neemt de beoordelingscriteria van ‘snelle en goede 

besluitvorming’ van Koppenjan en Klijn (2004) als uitgangspunt en past deze toe op de cases. De derde stap 

bouwt voort op de resultaten van de eerste en de tweede stap en gaat in op de vraag in hoeverre de wijzigingen 

die gedaan zijn door de Commissie Elverding bijdragen aan snelle en goede besluitvorming. De belangrijkste 

methode van dataverzameling in dit onderzoek zijn semigestructureerde interviews. Interviews zijn gehouden met 

de relevante actoren die betrokken waren bij het planvormingsproces van de cases. Daarnaast is er een 

vragenlijst, met daarin stellingen, rondgestuurd naar respondenten. Beide methoden hebben voor informatie 

gezorgd om de stappen te doorlopen en de vragen daarin te beantwoorden.  

 

Een belangrijk kenmerk van infrastructuurprojecten is dat infrastructuurprojecten ruimtelijk gespreid zijn waardoor 

de fysieke omvang groot is. Deze grote fysieke omvang betekent naast het feit dat een tracé het grondgebied van 
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gemeenten, waterschappen en provincies doorsnijdt, dat veel actoren bij het planvormingsproces betrokken zijn. 

De betrokkenheid van de actoren wordt ook gevoed door het Nimby-gedrag: de negatieve effecten van de 

gewenste ontwikkeling bevinden zich vaak op lokaal niveau. Voorgaande resulteert in een complex proces waarin 

sprake is van een lange doorlooptijd. Vertraging in het planvormingsproces wordt bij de cases veroorzaakt door 

onder andere onvoldoende politieke urgentie. In een van de cases was sprake van een initiatief vanuit de 

provincie. Door onvoldoende politieke urgentie op nationaal niveau kreeg de provincie onvoldoende middelen om 

het project te realiseren. Financiële onzekerheid is een tweede belangrijke vertragingsfactor. Pas bij een besluit 

van de minister van Verkeer en Waterstaat om het project te financieren kon een volgende fase van het 

planvormingsproces worden ingegaan. Ten derde is er sprake van onvoldoende vertegenwoordiging van de 

gemeentelijke belangen. Dit resulteerde in vertraging, omdat gemeenten hun instrument om in beroep te gaan 

gebruiken om het behartigen van hun belangen af te dwingen. Ten slotte is er bij de cases vertraging opgetreden 

door onduidelijkheid over de manier waarop bepaalde onderzoeken uitgevoerd moesten worden. De belangrijkste 

versnelling vindt plaats als de betrokken actoren bereid zijn samen te werken en open staan voor elkaars doelen 

en belangen. Deze samenwerking kan door middel van een bestuurlijke overeenkomst worden vastgelegd. In een 

bestuursovereenkomst kunnen compenserende maatregelen worden opgenomen en worden actoren 

gecommitteerd aan het resultaat. Daarnaast treedt versnelling op als de verantwoordelijke projectorganisatie op 

afstand staat van wijzigende kabinetssamenstellingen en wisselende bestuurlijke voorkeuren. Dit is bij het project 

Westerscheldetunnel gedaan door oprichting van een NV.  

 

Vervolgens is in dit afstudeeronderzoek gekeken naar snelle en goede besluitvorming bij de cases, 

gecategoriseerd in ‘management van inhoud’, ‘management van het proces’ en ‘management van instituties. Bij 

de cases was in de categorie management van inhoud sprake van doelvervlechting en cognitief leren. Negatief 

was de focus op een correcte analyse van het probleem en de daarbij horende oplossingen. Bij de categorie 

management van het proces was bij de cases sprake van een focus op samenwerking en draagvlak en werd 

interactie tussen actoren ondersteund en verstrekt. Echter was er ook sprake van een seriële schakeling van 

probleem en oplossing en een focus op de acceptatie van voorstellen. Voor het management van instituties was 

er bij de cases sprake van een integrale benadering van het probleem. 

 

De wijzigingen van de Commissie Elverding zijn onderzocht aan de hand van de criteria van snelle en goede 

besluitvorming van Koppenjan en Klijn. De wijzigingen dragen op veel punten bij aan snelle en goede 

besluitvorming. De indicatoren ‘adaptief vermogen’, ‘betrekken van juiste partijen’ en ‘passende sturing’ worden 

door de Commissie Elverding onvoldoende aangepakt. Ten tweede zijn de wijzigingen van de Commissie 

Elverding onderzocht aan de hand van de vertragende factoren die zijn opgetreden bij de cases. De Commissie 

Elverding heeft de gemeentelijke tegenwerking aangepakt door voor te stellen de beroepsmogelijkheid van deze 

partijen af te schaffen. Voor gemeenten is dit  een belangrijk hulpmiddel geweest. De Commissie Elverding heeft 

ook een oplossing geboden voor de onduidelijkheid over onderzoek naar luchtkwaliteit door het bevorderen van 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Daarnaast wordt de financiële onzekerheid bij projecten 

aangepakt door bij de voorkeursbeslissing zicht op financiering te eisen. Een neveneffect is dat de 

voorkeursbeslissing bij de uitwerking daarvan een hoog detailniveau heeft gekregen. De Commissie Elverding 

heeft echter weinig aandacht gegeven aan de bestuurscultuur en heeft ook geen regels en vaste termijnen 

opgesteld die kunnen bijdragen aan een wijziging in de bestuurscultuur. Daarnaast heeft de Commissie Elverding 

weinig aandacht besteed aan marktwerking in het planvormingsproces. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

 

Op 7 november 2007 installeerde de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, dhr. ir. C.M.P.S. Eurlings, 

de commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten. Deze commissie (ook wel Commissie 

Elverding genaamd) kreeg de opdracht een analyse uit te voeren naar de werkelijke oorzaken van de vertraging 

van grote infrastructuurprojecten. Daarnaast kreeg de commissie opdracht onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden om de besluitvorming substantieel te versnellen met inbegrip van een zorgvuldige 

belangenafweging en inspraak (Elverding, 2008). In april 2008 publiceerde de Commissie Elverding haar rapport 

‘Sneller en Beter’ met aanbevelingen die moeten leiden tot een halvering van de doorlooptijd van de 

besluitvorming van gemiddeld veertien jaar naar zeven jaar (vanaf de start van het project tot en met de 

realisatie) (van Keken, 2008). De commissie concludeerde dat de oorzaak van de lange doorlooptijd te vinden is 

in de bestuurscultuur, in de structuur van de besluitvorming en in de complexe en sectorale wet- en regelgeving. 

Aanbevelingen betroffen maatregelen ter bevordering van een daadkrachtig bestuurlijk optreden, een 

herstructurering van het besluitvormingsproces en een aantal aanpassingen op het niveau van wet- en 

regelgeving (Elverding, 2008). 

 

De Commissie Elverding is niet de eerste commissie die onderzoek heeft gedaan naar mogelijkheden ter 

versnelling van de besluitvorming. Meerdere parlementaire onderzoeken zijn uitgevoerd over dit onderwerp. In 

1994 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Besluiten over grote 

projecten’ waarin de raad voorstelde het besluitvormingsproces te herstructureren. De WRR benoemde de 

onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid, de tekortschietende belangenafweging en de verstrengeling van 

besluiten over de hoofdlijnen en de inpassing van een groot project als grootste knelpunten. De WRR stelde 

daarom voor een aparte ‘wet grote projecten’ in te voeren, die het besluitvormingsproces structureert en 

concentreert (WRR, 1994). De Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) gaf in 2004 advies in haar 

rapport ‘Grote projecten uitvergroot’ (TCI, 2004). De TCI kreeg van de Tweede Kamer de opdracht een 

toetsingskader op te stellen, waarmee projecten beter gevolgd en gecontroleerd konden worden (Parlementair 

Documentatie Centrum, 2010). De TCI concludeerde dat bij grote projecten het toenmalige ministerie van Verkeer 

en Waterstaat een monopoliefunctie bekleedde en dat de Tweede Kamer buitenspel werd gezet. De commissie 

spoorde aan tot het monitoren van de voortgang van projecten door middel van de introductie van een goed- of 

afkeuringsbesluit door de Tweede Kamer in het beginstadium en integratie van de Tracéwet met de Wet 

ruimtelijke ordening door middel van de structuurvisie (TCI, 2004). Aanbevelingen van voorgaande commissies 

hebben geleid tot wijzigingen in wet- en regelgeving. 

 

Naast parlementaire onderzoeken hebben Backes et al. (2010) een onderzoek uitgevoerd naar de manieren 

waarop in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wordt omgegaan met de problematiek van complexe 

besluitvormingsprocedures op bestuursrechtelijk terrein en naar de ervaring met de versnellingsmaatregelen die 

in deze landen zijn genomen. Backes et al. (2010) concluderen dat in met name Duitsland en het Verenigd 

Koninkrijk een zelfde discussie speelt omtrent versnelling van de besluitvormingsprocedure bij complexe 

projecten. Mogelijke leerpunten van deze landen zijn het integrale karakter van de besluiten, die door één 

overheidsorgaan worden genomen en de beperking van beroepsmogelijkheden tot één instantie (organisatie) 

(Backes e.a., 2010). Een bekende buitenlandse publicatie betreffende het besluitvormingsproces van 
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infrastructuurprojecten is gedaan door Flyvbjerg et al (2003). Flyvbjerg et al (2003) gaan in op het verschil in 

geraamde en werkelijke kosten en opbrengsten van infrastructuurprojecten. Priemus et al (2008) gaan hier verder 

op in en stellen dat de discrepantie in kosten en opbrengsten veroorzaakt wordt door een kwalitatief onvoldoende 

probleemanalyse, een gebrek aan alternatieven, een veranderlijke scope, het ontbreken van een programma van 

eisen en het verspreiden van bestreden informatie.  

 

De Commissie Elverding heeft zoals hierboven aangegeven opdracht gekregen een onderzoek uit te voeren naar 

het besluitvormingsproces omdat ondanks bovenstaande onderzoeken en daaraan gekoppelde maatregelen de 

doorlooptijd van het besluitvormingsproces van infrastructuurprojecten te lang werd bevonden. Sinds 2008 

worden de aanbevelingen van de Commissie Elverding doorgevoerd in beleid en wet- en regelgeving. De vraag 

dringt zich op of de aanbevelingen effectief zijn en leiden tot de gewenste versnelling. Dit afstudeeronderzoek 

gaat in op deze vraag en behandelt het besluitvormingsproces van infrastructuurprojecten en de wijzigingen die 

naar aanleiding van de Commissie Elverding worden doorgevoerd. 

 

1.2 Probleemschets 

 

Het probleem van de lange doorlooptijd werd zowel door de commissie Elverding, als de TCI en de WRR 

behandeld. In de onderzoeken, uitgevoerd door deze commissies, wordt erkend dat de lange doorlooptijd een 

urgent maatschappelijk vraagstuk is. De schadelijke gevolgen van langdurige besluitvorming, waaronder 

kwaliteitsverlies voor zowel de omgeving als de economie, moeten ondervangen worden (WRR, 1994; Elverding, 

2008).  

 

De lange doorlooptijd wordt onder andere veroorzaakt door de complexiteit van infrastructuurprojecten. Arts 

(2007) beschrijft een aantal maatschappelijke trends waaruit duidelijk wordt waarom het planningsproces van 

infrastructuurprojecten complex is. Ten eerste komen verschillende belangen die bij infrastructuurprojecten een 

rol spelen in toenemende mate op gespannen voet te staan. Belangen die gemoeid zijn met milieu, de sociaal-

economische ontwikkeling en de ruimtelijke inrichting worden zowel positief als negatief beïnvloed door de aanleg 

van infrastructuur. Ten tweede is er een toenemende schaarste aan ruimte waardoor tegenstrijdige belangen 

worden versterkt. Ten derde is er een veranderde rolverdeling zichtbaar tussen rijksoverheid en andere partijen. 

De overheid is afhankelijk (geworden) van andere partijen en wordt geacht een open planproces te organiseren 

waarin partijen vroegtijdig worden betrokken. Ten slotte is er een toenemende invloed van (Europese) 

regelgeving (Arts, 2007).  

 

De maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook te vinden in de ontwikkeling die infrastructuurplanning heeft 

doorlopen. Infrastructuurplanning heeft van oudsher een beperkte scope gehad, waarbij omgeving geen 

significante rol speelde in het planningsproces. De planning van infrastructuur had voornamelijk een 

monofunctioneel doel, het faciliteren van mobiliteitsgroei, waarvoor een sectoraal planninginstrumentarium is 

ontwikkeld. Door het groeiende besef van de negatieve effecten ontstond er weerstand tegen 

infrastructuurprojecten. Als antwoord op het afnemende draagvlak vond er een interne integratie plaats binnen de 

infrastructuurplanning. De netwerkbenadering van infrastructuur, waarin het hoofdwegennet en onderliggend 

wegennet in samenhang werden beschouwd, kreeg de overhand. Een verdere verbreding ontstond door middel 
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van een manifest, waarbij bij besluitvorming van infrastructuurprojecten de zogenaamde ‘ladder van Verdaas1’ 

moest worden doorlopen (Struiksma en Tillema, 2009). Naast deze interne integratie heeft er ook een externe 

integratie plaatsgevonden. Infrastructuurplanning is bij uitstek een ruimtelijke activiteit door de verbindende, 

structurerende en doorsnijdende eigenschappen van infrastructuur. Lange tijd was er, naast de planmatige 

afstemming van beleid, echter nauwelijks sprake van een relatie tussen infrastructuurplanning en ruimtelijke 

planning. In de loop der tijd is er een ontwikkeling zichtbaar naar een gebiedsgerichte benadering. Bij een 

gebiedsgerichte benadering gaat het om een ‘total design’ waarbij een integrale visie van welvaart, economie, 

ruimtelijke inrichting en mobiliteit richtinggevend moet zijn. Hierbij spelen tracering, inpassing en compensatie een 

grote rol (Struiksma en Tillema, 2009).  

 

Bovenstaande ontwikkelingen gaan in op een aantal spanningsvelden die in de ruimtelijke planning bestaan. De 

snelheid van het proces wordt beïnvloed door de spanningsvelden flexibiliteit versus rechtszekerheid, 

eigendomsrecht versus overheidsregulering, slagvaardigheid versus inspraak en rechtsbescherming en centraal 

versus decentraal (Spit & Zoete, 2005). De snelheid van het proces kan vergroot worden indien flexibiliteit en 

eigendomsrechten worden beperkt en er minder uitgebreide inspraakprocedures worden georganiseerd. Dit heeft 

echter direct consequenties voor de rechtszekerheid en de mate van overheidsregulering.  

 

1.3 Doel en relevantie 

 

De heersende opinie in Nederland is dat de besluitvormingsprocessen van infrastructuurprojecten te lang duren. 

Het doel van de aanbevelingen van de Commissie Elverding is om de doorlooptijd van besluitvormingsprocessen 

te halveren (Elverding, 2008). Doelstelling van voorliggend afstudeeronderzoek is om inzicht te verwerven in het 

effect van de wijzigingen in het planvormingsproces (naar aanleiding van de Commissie Elverding).  

 

1.3.1 Maatschappelijke relevantie 

 

De bereikbaarheid van Nederland en specifiek de Randstad is economisch zeer belangrijk en staat onder druk. 

Verhoging van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse economie noodzaakt tot het vlot 

realiseren van een goed infrastructuurnetwerk oftewel infrastructuurprojecten (WRR, 1994). De Nota Mobiliteit, 

een uitwerking van de Nota Ruimte, stelt als doel om het infrastructuurnetwerk ‘betrouwbaar en voorspelbaar’ te 

maken om een sterke economie te waarborgen (Ministerie van V&W en VROM, 2004). Uitvoering van deze Nota 

Mobiliteit vraagt om investeringen in infrastructuur op korte en lange termijn. Om het infrastructuurnetwerk op 

korte termijn ‘betrouwbaar en voorspelbaar’ te maken is het nodig om ook op korte termijn infrastructuurprojecten 

te realiseren. Om de doelstellingen, geformuleerd in de Nota Mobiliteit, te behalen heeft het kabinet zich als doel 

gesteld de doorlooptijd van infrastructuurprojecten te verkorten (Rijksoverheid, 2010). Mede om die reden heeft 

de Commissie Elverding opdracht gekregen een onderzoek te doen naar versnellingsmogelijkheden (Elverding, 

2008). Het kabinetsstandpunt van 23 mei 2008, waarin het kabinet de intentie heeft uitgesproken de 

aanbevelingen geformuleerd in het rapport ‘Sneller en Beter’ over te nemen, past in de verwezenlijking van dit 

doel (Sneller en Beter, 2009). Het project ‘Sneller en Beter’ is in 2009 door de toenmalige ministeries van Verkeer 

                                                        
1 De ‘Ladder van Verdaas’ (ook wel Zevensprong van Verdaas genoemd) is een systematiek die wordt gebruikt bij 
het ontwikkelen van oplossingen voor verkeersproblemen. De gedachte achter de systematiek is dat er gezocht 
moet worden naar een multimodale mix van oplossingen, waarin uitbreiding van infrastructuur de laatste stap is 
(KPVV, 2009).     
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en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM) opgezet om de aanbevelingen 

uit het rapport ‘Sneller en Beter’ uit te werken. Uit dit project zijn handreikingen, werkwijzers en procesontwerpen 

voortgekomen gebaseerd op de adviezen van de Commissie Elverding (Rijksoverheid, 2010). Samen met een 

aantal wijzigingen in wet- en regelgeving heeft dit geleid tot een gewijzigd besluitvormingsproces voor 

infrastructuurprojecten.  

 

De aanleiding van het afstudeeronderzoek is het project Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO), dit is een 

van de projecten die te maken krijgt met de wijzigingen in wet- en regelgeving en spelregelkaders. In de regio 

Rotterdam, waarin het project NWO is gesitueerd, zijn investeringen in de infrastructuur nodig om de gewenste 

bereikbaarheid, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid te bereiken. Rotterdam Vooruit, een 

samenwerkingsverband tussen het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam en de gemeente 

Rotterdam, heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. 

Verkeersstudies, die uitgevoerd zijn in opdracht van Rotterdam Vooruit, geven aan dat het verkeer op de 

zogenaamde ruit, gevormd door de A20, A16, A15 en A4, vast komt te staan vanaf ongeveer 2015-2020 

(Rotterdam Vooruit, 2009). Goede bereikbaarheid van de Rotterdamse haven is van belang, omdat doorvoer in 

de haven plaatsvindt via de ruit rond Rotterdam naar het achterland. Een nieuwe oeververbinding ten westen van 

Rotterdam is een van de mogelijkheden om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren en het probleem op de 

ruit op te lossen. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) volgt de ontwikkelingen van en participeert in dit project, 

omdat het bedrijf het noodzakelijk acht dat de NWO gerealiseerd is voordat de ruit vast komt te staan om zo de 

bereikbaarheid van de haven te garanderen. Snelle realisatie van het project NWO is voor het HbR dus van 

belang en daarom wil het weten in hoeverre de wijzigingen die in het besluitvormingsproces zijn gemaakt daaraan 

bijdragen.  

 

De Commissie Elverding, de WRR, de TCI, Backes e.a. en Priemus doen adviezen om het besluitvormingsproces 

te verbeteren. Voorgesteld wordt om wet- en regelgeving aan te passen en het proces anders te structureren 

(Backes e.a., 2010; Elverding, 2008; Priemus e.a., 2008; TCI, 2004; WRR, 1994). Daarnaast stellen Niekerk en 

Voogd (1999), de Commissie Elverding en de TCI voor om infrastructuurplanning te integreren met de ruimtelijke 

planvorming. Voorliggend onderzoek levert een bijdrage aan de reeds uitgevoerde onderzoeken, omdat het een 

evaluerend karakter heeft. Het geeft in mindere mate aanbevelingen maar gaat juist in op de aanbevelingen uit 

het rapport Sneller en Beter van de Commissie Elverding. Mede omdat op basis van dit rapport wijzigingen in het 

planningsproces zijn doorgevoerd is het relevant deze wijzigingen te evalueren, om na te gaan of het 

maatschappelijke probleem betreffende het langdurige planningsproces wordt aangepakt.  

 

1.3.2 Wetenschappelijke relevantie 

 

In wetenschappelijk onderzoek over het planvormingsproces van infrastructuurprojecten is er door de opkomst 

van de netwerkbenadering veel aandacht voor de interactie tussen actoren in het proces. Deze aandacht komt 

voort uit de veronderstelling dat de maatschappij uit netwerken bestaat. Wil men de totstandkoming van een 

ontwikkeling begrijpen dan moet er gekeken worden naar actoren en de structuur van hun netwerken (Boelens & 

de Jong, 2006, pp. 88-89). Door processen van interactie ontstaan er netwerken van actoren. Dus wil men een 

ontwikkeling mogelijk maken, bijvoorbeeld de realisatie van een infrastructuurproject, dan moet er een goed 

functionerend netwerk worden gerealiseerd. Deze netwerkbenadering wordt geroemd om zijn verklarende kracht, 

maar krijgt ook kritiek uit de institutionele hoek (Boelens & Wissink, 2006, p. 159). Critici stellen ten eerste het 
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begrip actor ter discussie, omdat binnen de Actor Netwerk Theory mensen en niet-mensen aan elkaar gelijk 

worden gesteld. De voor dit onderzoek belangrijkste kritiek betreft het ontbreken van de invloed van de 

institutionele inbedding van actoren op het netwerk. Aanhangers van de institutionele benadering stellen dat er 

wel degelijk factoren zijn die de interactie tussen actoren structureren. Deze factoren betreffen institutionele 

systemen die het proces en het gedrag van actoren beïnvloeden. Dit betekent niet dat de institutionele 

benadering de individuele wil en het belang van interactie ontkent, maar dat het er van uit gaat dat hun 

handelingspatroon institutioneel is bepaald (Needham, 2000). Instituties en institutionele arrangementen worden 

in deze benadering veelal opgevat als sets van formele en informele regels (March & Olsen, 1989; Klijn, 1996; 

Scharpf, 1997; Steunenberg, 2000).  

 

Binnen de (neo-)institutionele benadering bestaan er meerdere opvattingen over de definitie van instituties. Scott 

maakt onderscheid tussen regulatieve, normatieve en cultureel-cognitieve elementen van insituties, de 

zogenaamde ‘Three Pillars of Institutions’ (Scott, 2001, pp. 52). Deze beschrijving omvat de meeste definities die 

er van instituties zijn. De cultureel-cognitieve pijler omvat het routinematige aspect van instituties. Ten eerste is er 

een institutionalisering van culturele voorkeuren. Preferenties en voorkeuren van mensen worden beïnvloed door 

de manier waarop hun sociale context gestructureerd is. Instituties delen het proces in, trekken grenzen, stellen 

randvoorwaarden en geven voorschriften, waardoor ze van invloed zijn op zowel de groep als het individu. Ten 

tweede omvatten instituties categorieën, indelingen en schema’s die de werkelijkheidsconstructie van actoren 

beïnvloeden. Instituties zijn cognitieve hulpmiddelen waardoor actoren gedeelde definities van de werkelijkheid 

ontwikkelen (Hendriks, 1996). De tweede pijler richt zich op de normatieve aspecten. Instituties beïnvloeden ook 

de wijze waarop taken worden uitgevoerd en afgestemd en de manier waarop bestuurders met elkaar 

communiceren. Instituties hebben met name invloed op de duurzame stijlen van opereren die waargenomen 

kunnen worden in het bestuurssysteem. Hendriks vat deze pijler als volgt samen: “Instituties beïnvloeden, kortom, 

wat actoren zien, wat ze geloven, wat ze denken en wat ze prefereren” (Hendriks, 1996, pp.119). De regulatieve 

pijler kan worden gezien als de ‘spelregels’ van het besluitvormingsproces. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan 

die ingaan op de invloed van de regels op een proces. Klijn (1996) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de 

invloed van netwerkregels op de herstructurering van naoorlogse wijken. Van Buuren en Klein (2004) 

onderzochten door middel van een institutionele analyse de rol van het Productschap Vis in een veranderend 

netwerk. Van der Zouwen (2006) heeft onder andere onderzocht welke regels van invloed zijn op de stabiliteit en 

dynamiek in het natuurbeleid. 

 

Dit afstudeeronderzoek sluit aan bij Klijn en van Buuren (2004). Klijn en van Buuren combineren zowel de 

netwerkbenadering als de institutionele benadering en gaan uit van een institutioneel netwerkperspectief, of 

anders gezegd een institutionele netwerkbenadering. Aangezien netwerken een duurzaam karakter hebben, 

vormen de actoren in het netwerk regels die de interacties reguleren. Hiermee vult de bestuurlijke 

netwerkbenadering de Actor Netwerk Theorie aan en biedt het een antwoord op de rol die regels en wet- en 

regelgeving spelen in netwerken. De aard van het planvormingsproces van infrastructuurprojecten, waarin veel 

actoren betrokken worden, leent zich om de interactie tussen actoren te onderzoeken en zodoende beter inzicht 

in te krijgen in het planvormingsproces. Daarnaast spelen regels en wet- en regelgeving een grote rol door de 

vele actoren en hun NIMBY-gedrag (hoofdstuk 2). Bovendien probeert de Commissie Elverding door wijzigingen 

in die regels en wet- en regelgeving het planvormingsproces te verbeteren en te versnellen. De bestuurlijke 

netwerkbenadering gaat zowel in op de interactie als op de regels en wet- en regelgeving. 
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Dit afstudeeronderzoek zal zich niet beperken tot alleen het toepassen van de bestuurlijke netwerkbenadering op 

het planvormingsproces van infrastructuurprojecten. Theoretisch probeert dit onderzoek de combinatie tussen de 

netwerkbenadering en de institutionele benadering, zoals toegepast in de bestuurlijke netwerkbenadering, te 

versterken. Ten eerste wordt geprobeerd het ontbreken van instituties in de netwerkbenadering op te vullen door 

institutionele uitgangspunten toe te voegen in de bestuurlijke netwerkbenadering (hoofdstuk 3). Zoals later zal 

blijken spelen instituties in enge zin (wet- en regelgeving) een grote rol in het planvormingsproces van 

infrastructuurprojecten. De ‘regels’ die in de institutionele netwerkbenadering toegepast worden, worden 

uitgebreid met instituties (wet- en regelgeving), zoals toegepast in de institutionele benadering. Ten tweede wordt 

geprobeerd theoretische veronderstellingen over rollen, hulpmiddelen en afhankelijkheden toe te voegen aan de 

bestuurlijke netwerkbenadering en te toetsen in de praktijk.  

 

1.4 Centrale onderzoeksvraag en deelvragen 

 

Het rapport van de Commissie Elverding heeft gevolgen voor het planningsproces van infrastructuurprojecten. 

Het planningsproces kent deels een wettelijke verankering. De Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Tracéwet, de 

Wet Milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn voor dit onderzoek de belangrijkste wetten. Deze 

wetten regelen zowel procedurele als inhoudelijke verplichtingen bij planningsprocessen van 

infrastructuurprojecten. Naast deze wetten bestaat er ook het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 

Transport (MIRT) - spelregelkader, waarin ‘eisen’ worden gesteld aan het planningsproces. Er moet aan deze 

‘spelregels’ gehouden worden wil een project in aanmerking komen voor rijksfinanciering (V&W en VROM, 2009). 

Ten slotte zijn er vele minder formele regels en procedures om te komen tot besluiten en plannen. Sinds het 

verschijnen van het rapport van de Commissie Elverding zijn deze wetten en ‘spelregels’ gewijzigd. Het MIRT-

spelregelkader is aangepast, handleidingen zijn verschenen en er is een nieuwe Tracéwet in voorbereiding. Met 

deze wijzigingen wordt beoogd de duur van het planningsproces van infrastructuurprojecten te verkorten.  

 

Dit leidt tot de volgende centrale onderzoeksvraag: 

In hoeverre dragen de wijzigingen in de wet- en regelgeving naar aanleiding van de Commissie Elverding bij aan 

de versnelling van het planvormingsproces van infrastructuurprojecten? 

 

De kern van de vraagstelling ligt bij de wijzigingen in het planvormingsproces naar aanleiding van de Commissie 

Elverding. Het planvormingsproces wordt geanalyseerd aan de hand van de bestuurlijke netwerkbenadering. 

Daarin staan zowel de actoren, als het besluitvormingsproces en de wet- en regelgeving centraal. De effecten 

van de wijzigingen worden onderzocht aan de hand van ‘snelle en goede besluitvorming’ zoals geformuleerd door 

Koppenjan en Klijn (2004).  

 

Om de centrale onderzoeksvraag gestructureerd te kunnen beantwoorden zijn deelvragen opgesteld. Voor dit 

onderzoek zijn een vijftal deelvragen geformuleerd:  

 

1. Wat zijn de kenmerken van het planvormingsproces van infrastructuurprojecten en welke wijzigingen 

worden naar aanleiding van de Commissie Elverding in het planvormingsproces doorgevoerd?  

 

De eerste deelvraag richt zich op de kenmerken van het planvormingsproces en beschrijft de wijzigingen die in 

het planvormingsproces worden doorgevoerd. Hiermee wordt duidelijk wat de Commissie Elverding heeft 
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aanbevolen en welke wijzigingen er zijn doorgevoerd. Deze vraag behandelt de context van het object van dit 

onderzoek (hoofdstuk 2). 

 

2. Welke perspectieven en theorieën zijn ontwikkeld betreffende het planvormingsproces van 

infrastructuurprojecten en in hoeverre en op welke wijze hebben wet- en regelgeving invloed op dat 

planvormingsproces?  
 

Deelvraag 2 bevat de theoretische achtergrond over het planvormingsproces van infrastructuurprojecten en een 

verdieping in de rol van wet- en regelgeving daarin. Door in te gaan op de rol van wet- en regelgeving in het 

planvormingsproces en aan te sluiten bij de institutionele netwerkbenadering kunnen de wijzigingen van de 

Commissie Elverding in een breder kader worden geplaatst. Deze vraag heeft als doel om de empirie te kunnen 

onderzoeken en analyseren en komt in hoofdstuk 3 aan de orde. 

 

3. Wat zijn de oorzaken van vertraging en of versnelling in het planvormingsproces van 

infrastructuurprojecten? 

 

4. In hoeverre is er sprake van ‘snelle en goede besluitvorming’ bij het planvormingsproces van 

infrastructuurprojecten? 

 

Deelvraag 3 gaat in op de vertragingen en versnellingen in het planvormingsproces zoals die in de theorie worden 

geformuleerd en in de praktijk voorkomen. Deelvraag 4 sluit hierbij aan en gaat in op de vraag of bij 

infrastructuurprojecten sprake is van snelle en goede besluitvorming. Deze vragen worden behandeld in 

hoofdstuk 5,6 en 7 aan de hand van drie cases. 

 

5. In hoeverre dragen de wijzigingen in het planvormingsproces, doorgevoerd naar aanleiding van de 

Commissie Elverding bij aan snelle en goede besluitvorming? 

 

Tot slot gaat deelvraag 5 in op de effecten van de wijzigingen in het planvormingsproces. Daarin staat centraal of 

de wijzigingen die naar aanleiding van de Commissie Elverding zijn doorgevoerd bijdragen aan snelle en goede 

besluitvorming. Deze vraag wordt beantwoord op basis van de eerdere deelvragen en komt in hoofdstuk 8 aan 

bod.   
 

1.5 Conceptueel model en opbouw van het onderzoek 

 

Op basis van de voorgaande paragrafen waarin is ingegaan op de aanleiding, de relevantie, de doelstelling en de 

centrale vraag en deelvragen kan het conceptueel model worden beschreven. Alvorens daar op in te gaan 

worden eerst een aantal begrippen verduidelijkt. In voorgaande paragrafen is zowel het begrip 

‘besluitvormingsproces’ als het begrip ‘planvormingsproces‘ en ‘planningsproces’ gebruikt. In dit onderzoek wordt 

in het vervolg het begrip ‘planvormingsproces’ gebruikt. Het planvormingsproces gaat over het proces van de 

voorbereiding tot de realisatie van infrastructuurprojecten. In tegenstelling tot planvormingsprocessen omvatten 

planningprocessen ook het deel na de realisatie zoals de uitvoering en de evaluatie.  
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Het conceptueel model is weergegeven in figuur 1.1. In het planvormingsproces staan actoren centraal. Deze zijn 

uitgewerkt in de interacties tussen actoren, de posities tussen actoren en de rollen die actoren spelen. Instituties, 

zoals wet- en regelgeving, hebben invloed op de interacties, de rollen en de posities en daarmee op het 

planvormingsproces. Dit is met het behandelen van de institutionele benadering in paragraaf 1.3 aan de orde 

gekomen. De Commissie Elverding heeft indirect invloed op het planvormingsproces door middel van de 

instituties, de regels zijn namelijk als gevolg van de commissie gewijzigd. Daarnaast heeft de Commissie 

Elverding direct invloed op het planvormingsproces. De aanbevelingen die gedaan zijn door de commissie 

betreffen namelijk niet alleen wijzigingen in de instituties, maar ook aanbevelingen buiten de wet- en regelgeving. 

Koppenjan en Klijn (2004) hebben beoordelingscriteria geformuleerd waaraan een ‘snel en goed´ 

planvormingsproces moet voldoen. Deze beoordelingscriteria zijn ondergebracht in ‘management van inhoud’, 

‘management van het proces’ en ‘management van instituties’. Deze beoordelingscriteria gaan in op de 

interacties, de rollen en de posities.  

 

Figuur 1.1 Conceptueel model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Eigen bewerking, 2011 

 

Figuur 1.2 geeft de opbouw van het onderzoek weer. In hoofdstuk 2 wordt een literatuurverkenning gedaan naar 

het planvormingsproces van infrastructuurprojecten en de kenmerken van dat proces. Daarnaast behandelt het 

hoofdstuk de wijzigingen die doorgevoerd zijn in het planvormingsproces naar aanleiding van de Commissie 

Elverding. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het theoretisch kader uiteengezet. Daarin wordt ingegaan op zowel de 

netwerkbenadering als de institutionele benadering. Het voorliggend onderzoek sluit aan bij de bestuurlijke 

netwerkbenadering, een combinatie van de netwerkbenadering en de institutionele benadering. Daarbij worden 

ook bestaande typologieën besproken die gebruikt worden bij het uitvoeren van het empirisch onderzoek. Het 
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methodologisch deel (hoofdstuk 4) vormt de schakel tussen theorie en empirie. In dit deel worden de 

uitgangspunten voor het empirisch onderzoek besproken. Deze uitgangspunten worden op basis van de 

voorgaande hoofdstukken opgesteld. Er worden drie cases geanalyseerd door middel van elf diepte-interviews, 

een vragenlijst en ten slotte een discussie.  

 

De resultaten worden per case gepresenteerd in hoofdstuk 5, 6 en 7. Daarbij wordt eerst een analyse gemaakt 

van het besluitvormingsproces. Vervolgens komt aan bod in hoeverre bij de betreffende case sprake is van ‘snelle 

en goede besluitvorming’. In hoofdstuk 8 komt aan bod in hoeverre de wijzigingen van de Commissie Elverding 

bijdragen aan snelle en goede besluitvorming. In hoofdstuk 9 wordt aan de hand van de resultaten, beschreven in 

de voorgaande hoofdstukken, de centrale vraag en deelvragen beantwoord. Na de conclusie wordt dit onderzoek 

afgesloten met een slotbeschouwing. In de slotbeschouwing wordt ook ingegaan op het project NWO, de 

aanleiding van dit onderzoek.  

 
Figuur 1.2 Opbouw van het onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Eigen bewerking, 2011 
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2 Infrastructuurprojecten  
 

2.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt het object van dit onderzoek, het planvormingsproces van infrastructuurprojecten, 

uitgewerkt. Als vervolg op de definiëring van infrastructuurprojecten en de planvorming daarvan, in de inleiding, 

wordt in paragraaf 2.2 ingegaan op de kenmerken van infrastructuurprojecten. Deze kenmerken beïnvloeden het 

planvormingsproces. Paragraaf 2.3 beschrijft de ontwikkelingen die zich voordoen in het planvormingsproces. 

Eén van de ontwikkelingen, een toename aan wetgeving, vormt de opstap naar de volgende paragraaf, waarin 

wordt ingegaan op de wet- en regelgeving die het planvormingsproces structureren. Wet- en regelgeving en 

aanverwante procedures spelen namelijk een grote rol in het planvormingsproces. Paragraaf 2.5 gaat in op de 

wijzigingen in de wet- en regelgeving die naar aanleiding van de Commissie Elverding zijn doorgevoerd. Het 

hoofdstuk sluit af met paragraaf 2.6, waarin naast een conclusie ook een overgang gemaakt wordt naar het 

volgende hoofdstuk.  

 

2.2 Kenmerken van infrastructuurprojecten 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de kenmerken van infrastructuurprojecten. Daarbij wordt duidelijk dat de 

ruimtelijke spreiding van infrastructuurprojecten en de duur van de planvorming van infrastructuurprojecten 

belangrijke kenmerken zijn die het planvormingsproces beïnvloeden en die resulteren in meerdere complexiteiten.  

 

2.2.1 Ruimtelijke spreiding 

 

Lijninfrastructuurprojecten zijn ruimtelijk gespreid waardoor de fysieke en sociale omvang groter is dan bij andere 

ruimtelijke projecten. De tracés van infrastructuurprojecten beslaan meerdere kilometers en bestaan uit meerdere 

kunstwerken met als gevolg dat de fysieke omvang groot is. Daarnaast is een snelweg een harde lijn en 

veroorzaakt een verandering in het functioneren van een gebied (Arts, 2007). Projecten die niet ruimtelijk 

gespreid zijn, kunnen ook een grote fysieke omvang hebben. Daarbij kan gedacht worden aan de verbouwing van 

Rotterdam Centraal Station of de herontwikkeling van de Stadshavens in Rotterdam. Deze ruimtelijke projecten 

worden echter op het grondgebied van één bestuurlijke eenheid gerealiseerd. Ruimtelijk gespreide projecten 

overschrijden het grondgebied van meerdere gemeenten, waterschappen en provincies (WRR, 1994). Hierdoor 

vallen zowel meerdere bestuurders als meerdere burgers binnen de invloedssfeer van dergelijke projecten. De 

sociale omvang is dus, als gevolg van de fysieke omvang, groot. Deze grote sociale omvang wordt hierna 

besproken. 

 

Bij het planvormingsproces van infrastructuurprojecten zijn een groot aantal actoren betrokken zoals bestuurders, 

ambtenaren, marktpartijen en burgers. Deze actoren hebben divergerende belangen en een grote variëteit in 

voorkeuren en doelen. Het aantal actoren dat deelneemt aan het project wisselt ook per ‘ronde’ in de 

besluitvorming en daarnaast beschikken actoren niet allemaal over dezelfde informatie. Dit leidt tot een grote 

onzekerheid op het gebied van de baten van een infrastructuurproject (TCI, 2004). Niet iedereen ervaart de 

opbrengsten van het project als positief. Daarnaast bevinden de voor- en nadelen zich op verschillende 

schaalniveaus. De nadelige gevolgen van een infrastructuurproject voor natuur en milieu zijn lokaal, terwijl de 
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voordelen zoals reistijdverkorting en een vergrootte betrouwbaarheid zich op een hoger schaalniveau 

manifesteren (TCI, 2004). Voorgaande leidt tot de maatschappelijke complexiteit.  

 

Door de vaak ingrijpende gevolgen die infrastructuurprojecten hebben en de financiële verplichtingen die worden 

aangegaan is het begrijpelijk dat er ook sprake is van bestuurlijke complexiteit. Binnen het openbaar bestuur 

komen veel krachten vrij door de grote schaal van de projecten (TCI, 2004). Deze bestuurlijke complexiteit wordt 

daarnaast ook gevoed door de maatschappelijke complexiteit. De bestuurders moeten hun gemaakte keuzen 

namelijk kunnen verantwoorden naar de maatschappij. Ten slotte wordt de bestuurlijke complexiteit veroorzaakt 

door de verschillende ‘lagen’ waarop besluitvorming plaatsvindt. In principe heeft de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) een sterk decentraal uitgangspunt door het bestemmingsplan als enig bindend plan te benoemen. Echter is 

bij infrastructuurprojecten de rijksoverheid initiatiefnemer en heeft deze een belangrijke rol.  

 

Dat de vele actoren divergerende belangen hebben leidt ook tot verschillende gedragingen. Een specifiek type 

gedrag is het Not In My BackYard- (Nimby)gedrag. Nimby verwijst naar een lokaal niet gewenste wijziging van 

gebruik of bestemming van de nabijgelegen grond, omdat er overlast verwacht wordt (Spit & Zoete, 2005). Omdat 

voor de lokale bevolking infrastructuurprojecten vaak een ongewenste ontwikkeling zijn, is er op grote schaal 

sprake van Nimby-gedrag (TCI, 2004). Kenmerkend voor dit type gedrag is dat nut en noodzaak van het project 

steeds ter discussie wordt gesteld en dat een andere locatie voor het project wordt gepropageerd (TCI, 2004).  

 

2.2.2 Duur van planvorming 

 

Door zowel een grote fysieke als sociale omvang kost het planvormingsproces veel tijd. De lange doorlooptijd 

heeft ook weer invloed op de sociale dimensie en andere complexiteiten van infrastructuurprojecten. Een 

infrastructuurproject is een technisch complex project. Aan de ene kant wordt deze complexiteit veroorzaakt door 

de uniciteit. Elk project heeft unieke eigenschappen en maakt gebruik van nieuwe technieken, waardoor er in 

mindere mate een leereffect kan optreden van vroegere projecten. Aan de andere kant wordt deze complexiteit 

veroorzaakt door het ontbreken van eenduidigheid over de te gebruiken technieken. Door de lange doorlooptijd 

ontstaan tijdens het proces nieuwe inzichten die van grote invloed zijn op het ontwerp of de ligging (TCI, 2004). 

Ten slotte hebben infrastructuurprojecten te maken met interdependentie van ontwerpen. De ontwerpen vanuit 

verschillende beroepen beïnvloeden elkaar en moeten dus zorgvuldig afgestemd worden (Bruijn, 1996). 

 

De lange doorlooptijd verklaart ook deels de organisatorische complexiteit. Projectorganisaties werken aan een 

duidelijk omschreven en tijdsbegrensde opdracht. De lange doorlooptijd staat op gespannen voet met 

projectmanagement (TCI, 2004).  

 

Ten derde veroorzaakt de lange doorlooptijd een grotere kans op scopewijzigingen. Deze scopewijzigingen 

kunnen er voor zorgen dat het project aanzienlijk omvangrijker en dus duurder wordt, of juist aanzienlijk 

kleinschaliger en goedkoper. Een goede financiële beheersing wordt hierdoor moeilijk gemaakt. Daarnaast leiden 

vertragingen door bijvoorbeeld bezwaren en beroep tot hogere kosten (TCI, 2004). De lange doorlooptijd van 

infrastructuurprojecten zorgt er bovendien voor dat maatschappelijke nut en noodzaak kan veranderen in een 

project.  
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2.3 Ontwikkelingen 

 

Er is de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar het planvormingsproces van infrastructuurprojecten, waardoor er 

een aantal maatschappelijke trends naar voren zijn gekomen. Deze komen hieronder aan bod.  

 

Ten eerste komen verschillende belangen in toenemende mate op gespannen voet te staan. Belangen die 

gemoeid zijn met milieu, de sociaal-economische ontwikkeling en de ruimtelijke inrichting worden zowel positief 

als negatief beïnvloed door de aanleg van weginfrastructuur. Negatief is het feit dat de bouw van infrastructuur 

zorgt voor verstoring van het omliggende gebied. De bouw van bijvoorbeeld tunnels of bruggen duurt vaak 

meerdere jaren en resulteert in bijvoorbeeld verkeersomleidingen, geluidsoverlast en overlast van bouwverkeer. 

Ook het gebruik en beheer van de infrastructuur beïnvloeden de omgeving. De laatste tijd staat bijvoorbeeld de 

luchtproblematiek hoog op de agenda. Daarnaast heeft infrastructuur ook een fysieke aanwezigheid en vergt het 

dus ruimte. Deze fysieke aanwezigheid wordt versterkt door de doorsnijding van het landschap. Een snelweg is 

een harde lijn en veroorzaakt een verandering in het functioneren van zowel natuur- als woongebieden. Positieve 

effecten betreffen de verbindende functie van weginfrastructuur, de structurerende werking en het mogelijk 

maken van mobiliteit. Weginfrastructuur is de belangrijkste infrastructuur om gebieden met elkaar te verbinden. 

Doordat gebieden met elkaar verbonden en ontsloten worden, zal er vaak een waardevermeerdering optreden 

van de grond en het eigendom in de buurt van deze verbinding. Daarnaast veroorzaakt weginfrastructuur ook 

ruimtelijke ontwikkeling. Snelweglocaties zijn interessante locaties voor ontwikkeling door de grote 

bereikbaarheid. Ten slotte maakt een weg mobiliteit mogelijk. Nog steeds neemt het autobezit toe en is de auto 

het vervoermiddel dat flexibiliteit en snelheid combineert, wat past bij de huidige moderne levensstijl (Arts, 2007). 

Bovenstaande tegenstrijdige belangen worden versterkt door de toenemende schaarste aan ruimte. Of je 

Nederland als vol ervaart, is zoals het hier al staat, een manier van ervaren of percipiëren. Feit is wel dat vele 

functies concurreren met elkaar. Aan de ene kant verlangt men meer woon- en werkgebieden en infrastructuur. 

Aan de andere kant staan natuurontwikkeling en het behoud van cultuurhistorische waarden hoog in het vaandel. 

Deze belangen botsen met elkaar omdat ze elkaar uitsluiten (Arts, 2007).  

 

Bij de planvorming van snelwegen en andere grotere lijninfrastructuurprojecten speelt in de meeste gevallen de 

rijksoverheid een grote rol. Deze rol is te verklaren aan de hand van de vele betrokken partijen met divergerende 

belangen en het zojuist beschreven Nimby-gedrag. Hierdoor is er behoefte aan een actor met wettelijke macht. 

Daarnaast zijn aan dergelijke projecten bepaalde nationale belangen gebonden. Sommige keuzes, zoals de bouw 

van nationale infrastructuurprojecten, moeten gemaakt worden door de rijksoverheid. Er zal dus veel overleg 

moeten plaatsvinden om gemaakte keuzen van zowel onder als bovenaf met elkaar af te stemmen door 

gemeenten, provincies en het rijk.  

 

Ondanks de behoefte aan deze wettelijke macht is te zien dat de rol van de rijksoverheid verandert. Naast de 

overheid zijn er meerdere marktpartijen en burgers die invloed kunnen uitoefenen op het proces en die ook 

verschillende ‘machten’ of instrumenten hebben om de planning van infrastructuur te kunnen beïnvloeden. 

Daarnaast wordt het ook belangrijk geacht een open planproces aan te houden waarin andere partijen vroeg 

worden betrokken zodat gezamenlijk gedeelde informatie gevonden en gewaardeerd kan worden. Er is ook 

sprake van iteratieve ronden in plaats van een lineair besluitvormingsproces. Wilsvorming ontstaat niet altijd in 

open omgevingen, maar vergt in sommige fasen een veilige, gesloten omgeving. De gemaakte plannen moeten 

niet als ‘blauwdruk’ gebruikt worden maar juist als discussie middel en als instrument om te zorgen dat iedereen 
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over hetzelfde resultaat of beeld praat. Tenslotte is het verkrijgen van draagvlak en commitment niet eenvoudig. 

Bovenstaande kenmerken en ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de overheid een andere rol moet 

aannemen in de planning van infrastructuur (Arts, 2007). Zo is tegenwoordig vaak sprake van samenwerking met 

private partijen. Ook is het mogelijk dat het opdrachtgeverschap wordt gevormd door middel van een stuurgroep 

bestaande uit publieke, semi-private en private organisaties. Dit kan er toe leiden dat het ‘team’ zelf te complex is 

of wordt (Bruijn, 1996). De financiële complexiteit neemt ten slotte ook toe door PPS-constructies (TCI, 2004). 

PPS, de afkorting van Publiek Private Samenwerking, is een samenwerking tussen publieke en private partijen. 

De private partij wordt in de meeste gevallen voor langere tijd gecontracteerd voor de financiering, ontwerp en 

bouw van het project. De financiële complexiteit neemt hierdoor toe omdat er vaak meer dan één financierder van 

het project is.  

 

2.4 Wet- en regelgeving 

 

Wet- en regelgeving en andere aanverwante procedures spelen een belangrijke rol tijdens het 

planvormingsproces van infrastructuurprojecten. Veel van deze procedures zijn ontstaan om tegenwerking van 

actoren te voorkomen, om daadkracht van de rijksoverheid te vergroten en om snelheid in het 

planvormingsproces te verhogen. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de verschillende wet- en regelgeving 

die van invloed is op het planvormingsproces van lijninfrastructuurprojecten.  

 

Om infrastructuur aan te leggen zal in veel gevallen het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Het 

bestemmingsplan is het belangrijkste plan in de ruimtelijke ordening. Voor ‘projecten van nationaal belang’ 

bestond er tot 2008 de Planologische Kernbeslissing-procedure (PKB). Deze projecten moesten vastgelegd 

worden in een PKB en een aparte procedure in de Tracéwet doorlopen. Projecten die niet van nationaal belang 

waren hoefden niet vastgelegd te worden in ruimtelijke plannen anders dan het bestemmingsplan. Wel moesten 

en moeten deze projecten de Tracéwetprocedure doorlopen. De vigerende Tracéwet stelt eisen aan de inhoud 

van producten en beschrijft de procedure en doorlooptijden. Gekoppeld aan de Tracéwetprocedure is de 

zogenaamde MER-procedure. Deze procedure, die uit de Wet Milieubeheer komt, stelt regels om bij projecten 

meerdere alternatieven te onderzoeken. Ook is het verplicht om het Meest Milieuvriendelijke Alternatief mee te 

nemen. Bovenop deze procedures zijn er nog ‘spelregels’. Het MIT-spelregelkader (Meerjarenprogramma 

Infrastructuur en Transport), na 2009 overgegaan in het MIRT-spelregelkader onderscheidt drie fasen: de 

Verkenningsfase, de Planstudiefase en de Realisatiefase. Deze spelregels zijn opgesteld om in aanmerking te 

komen voor een rijksbijdrage. Omdat infrastructuurprojecten zo goed als altijd rijksfinanciering nodig hebben 

zullen deze spelregels dus ook zo goed als altijd gehanteerd worden (V&W en VROM, 2004). De 

Verkenningsfase beschrijft de fase waarin een probleem wordt waargenomen en uiteindelijk wordt 

onderschreven. Ook kan er al sprake zijn van een eerste verkenning van de oplossingen voor het probleem. Als 

er wordt besloten om het veronderstelde probleem aan te pakken eindigt de verkenningsfase (V&W en VROM, 

2004). De Planstudiefase wordt grotendeels vormgegeven door de Tracéwet. In deze fase worden meerdere 

oplossingen (alternatieven) onderzocht. De planstudiefase start met een startnotitie waarin wordt verwoord welke 

alternatieven onderzocht worden, op welke effecten de alternatieven onderzocht worden en welke waarde aan de 

verschillende effecten wordt gegeven. De startnotitie wordt ter inzage gelegd. Daarnaast volgen er richtlijnen, 

gebaseerd op de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De richtlijnen en de zienswijzen 

worden verwerkt, waarmee het plan van aanpak van de trajectnota/MER bekend is. De alternatieven worden in 

de trajectnota/mer onderzocht op vele positieve en negatieve effecten. Als de effecten per alternatief compleet 
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zijn volgt het bestuurlijk standpunt betreffende de voorkeursvariant. De effecten van deze voorkeursvariant 

worden vervolgens in het ontwerptracébesluit (OTB) gedetailleerd onderzocht en het definitieve tracé wordt 

bepaald. Dit OTB wordt ter inzage gelegd. Mochten er reacties zijn die niet leiden tot een wijziging in het OTB, 

dan wordt het definitieve Tracébesluit (TB) genomen. Leiden de reacties tot kleine aanpassingen, dan worden 

alleen deze aanpassingen ter inzage gelegd en wordt uiteindelijk ook het TB vastgesteld. Zijn de reacties en 

opmerkingen omvangrijker dan wordt het OTB aangepast en opnieuw ter inzage gelegd. Het uiteindelijke TB staat 

open voor beroep. De rechter heeft een termijn van 12 maanden om zijn uitspraak te doen (V&W en VROM, 

2004). Als het TB onherroepelijk is geworden, dan start de realisatiefase. In deze fase wordt het 

infrastructuurproject gebouwd en opgeleverd. Ook vindt er een evaluatie plaats van het gehele proces.  

 

2.5 Wijzigingen in wet- en regelgeving 

 

In de voorgaande paragraaf is ingegaan op de wet- en regelgeving. Een aantal van deze wetten, regels en 

procedures is sinds januari 2009 gewijzigd naar aanleiding van de Commissie Elverding. In deze paragraaf 

worden daarom eerst de analyse en conclusie besproken van het rapport, om vervolgens in te gaan op de 

wijzigingen.  

 

Het rapport Sneller en Beter 

In het rapport Sneller en Beter worden vertragende factoren benoemd en aanbevelingen gedaan. De Commissie 

heeft onderscheid gemaakt tussen drie soorten vertragende factoren: 

� Vertragende factoren die te maken hebben met de voorbereiding van projecten en de bestuurscultuur. 

� Vertragende factoren in het besluitvormingsproces. 

� Vertragende factoren in de juridische sfeer (Backes e.a., 2010).  

Bestuurlijke drukte en gebrek aan bestuurlijke consistentie kunnen een vertragende factor zijn. Het niet 

vasthouden aan een genomen besluit leidt tot scopewijzigingen en daarmee automatisch tot vertraging. De 

ambtelijke voorbereiding is van beperkte kwaliteit door ontbrekende kennis en ervaring. Risiscomijding in de 

bestuurscultuur leidt eveneens tot vertraging. De Commissie stelt over het planvormingsproces dat de 

verkenningsfase van beperkte kwaliteit is of geheel ontbreekt. Hierdoor komen discussies over nut en noodzaak 

van het project in latere fasen van het planvormingsproces steeds terug. Dit leidt tot een instabiele planstudiefase 

(CVBIP, 2008). Daarnaast gaat ruimtelijkeordeningswetgeving uit van globale afwegingen, terwijl de 

milieuwetgeving gebaseerd is op specifieke grenswaarden. Dit vormt een probleem, omdat er voordurend nieuwe 

berekeningen moeten worden gemaakt en in de uitvoeringsfase het aantal vergunningen sterk oploopt (Backes 

e.a.,2010). Deze vergunningen lijken een instrument voor decentrale overheden te zijn om het project te 

vertragen. Vertragende factoren in de juridische sfeer zijn te vinden in de complexiteit van wetgeving, sectorale 

wetgeving, diepgaande toetsing van de bestuursrechter, het vernietigen van besluiten bij een juridisch gebrek en 

de beroepsprocedures tussen overheden onderling (CVBIP, 2008, p.8-10)  

 

De aanbevelingen van de Commissie 

De Commissie stelt een aantal maatregelen voor om de vertragende factoren te reduceren.  

� Om de bestuurlijke drukte te verminderen en de bestuurlijke consistentie te vergroten is een 

cultuurverandering nodig. Deze verandering kan worden ondersteund door het vastleggen van een 

startbesluit, het vastleggen van een voorkeursbeslissing, en het vastleggen van de termijn tussen de 

voorkeursbeslissing en het Tracébesluit. Daarnaast worden de uitkomsten uit onderzoeken voor twee 
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jaar vastgelegd (hiervoor werden resultaten niet vastgelegd), wordt de onderhandelingsruimte tussen 

publieke partijen verkleind en is het nodig dat de beschikbare doorzettingsmacht in de Tracéwet en de 

Wet ruimtelijke ordening wordt gebruikt. Een opleveringstoets moet leiden tot een evaluatie van datgene 

wat onderzocht is. Ten tweede moet de ambtelijke voorbereiding verbeterd worden. Professionalisering, 

een strakke procesbeheersing en kwaliteitsbewaking, verbetering van de samenwerking tussen I&M 

(V&W en VROM) en Financiën, een duidelijke rol- en verantwoordelijkheidsverdeling en een 

personeelsbeleid gericht op continuïteit en stabiliteit moeten leiden tot een kwalitatief betere ambtelijke 

voorbereiding (CVBIP, 2008). Ten slotte moet het ministerie van Infrastructuur en Milieu alleen projecten 

in de planuitwerkingsfase in portefeuille hebben, waarvoor voldoende geld beschikbaar is (CVBIP, 

2008).  

� Oplossing voor de tweede soort vertragingsfactoren vindt de Commissie in een herindeling van het 

besluitvormingsproces. Drie fasen worden onderscheiden: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase 

en de uitvoeringsfase. De verkenningsfase loopt van een startbesluit tot een politiek gedragen 

voorkeursbeslissing. Eerdere en ruimere participatie van betrokkenen, gebiedsgerichte benadering, 

geen vrijblijvende termijnen en een afsluiting van de verkenning met een politiek voorkeursbeslissing 

(CVBIP, 2008). De planuitwerkingsfase moet volgens de commissie compacter en pragmatischer. Dit is 

mogelijk omdat slechts één alternatief in de planuitwerkingsfase wordt uitgewerkt. In de uitvoeringsfase 

adviseert de commissie de gecoördineerde vergunningverlening te gebruiken (CVBIP, 2008).  

� Bovenstaande aanbevelingen worden daarnaast ondersteund door een aantal wijzigingen in de 

juridische sfeer. De commissie beveelt aan om een bestuurlijke lus2 te introduceren. Daarnaast moeten 

de mogelijkheden van de bestuursrechter versterkt worden voor instandhouding van rechtsgevolgen bij 

(gedeeltelijke) vernietiging van besluiten. Ten derde moet er een wettelijke mogelijkheid komen die de 

bestuursrechter een optie biedt om bij een gebleken gebrek het besluit niet te vernietigen, maar in plaats 

daarvan individuele belanghebbenden een schadevergoeding toe te kennen. Verder moeten de 

beroepsmogelijkheden tussen overheden onderling ingeperkt worden als het om het Tracébesluit gaat 

en moet er een meer marginale toetsing door de bestuursrechter van onderzoeken en adviezen 

plaatsvinden. Ten slotte moet de termijn, waarop de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State beslist over beroepen tegen een Tracébesluit, worden ingekort van twaalf naar zes maanden 

(CVBIP, 2008). 

 

Het kabinet heeft in haar standpunt aangegeven op hoofdlijnen het advies over te nemen. Op drie punten wijkt 

het standpunt af: invullen van de participatie is vormvrij, de opleveringstoets wordt niet in wetgeving opgenomen 

en de mogelijkheid voor de bestuursrechter om een schadevergoeding toe te kennen in plaats van een besluit te 

vernietigen wordt niet overgenomen (Backes e.a., 2010, p.20). Hierna worden de wijzigingen besproken die 

relevant zijn voor het planvormingsproces van infrastructuurprojecten.  

 

De wijzigingen die zijn doorgevoerd 

Nadat het kabinet in zijn standpunt het rapport op hoofdlijnen heeft overgenomen is het actieplan Sneller en Beter 

opgesteld waarin een concrete invulling werd gegeven aan de ambities van het kabinet. Op korte termijn moest 

een oplossing komen voor vastgelopen wegenprojecten veroorzaakt door onduidelijkheid over het meten van de 

luchtkwaliteitgevolgen. Dit heeft geleid tot aanpassing van de Tracéwet en de Wet versnelling besluitvorming 

                                                        
2 De ‘bestuurlijke lus’ biedt de bestuursrechter de mogelijkheid om tijdens de beroepsprocedure het 
bestuursorgaan de gelegenheid te bieden om de gebreken bij een besluit te herstellen, in plaats van direct het 
besluit te vernietigen (Dirkzwager, 2010). 
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wegprojecten (Backes e.a., 2010). Voor de langere termijn zijn er programma’s opgesteld en is wetgeving 

gewijzigd. Ten eerste is het programma ‘Frisse Blikken’ verschenen waarin werd afgesproken dat de 

verantwoordelijkheid van een project wordt toegewezen aan zowel de minister of staatssecretaris als een 

regiobestuurder. Dit ‘bestuurlijk duo’ wordt afgerekend op het wel of niet behalen van bestuurlijke afspraken en 

deadlines (Randstad Urgent, 2009). Daarnaast biedt de ‘Code Publieksparticipatie’ inzicht in hoe participatie kan 

worden vormgegeven. In deze publicatie wordt aan participatie een volwaardige plaats toegekend in het 

planvormingsproces (Sneller & Beter, 2009).Ten tweede is het MIRT Spelregelkader gewijzigd (het voormalige 

MIT spelregelkader). Het MIRT Spelregelkader beschrijft de belangrijkste processtappen voor projecten in het 

ruimtelijk fysieke domein om in aanmerking te kunnen komen voor een rijksbijdrage. Het Spelregelkader 

onderscheidt drie fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. In deze drie fasen zijn 

in totaal vijf beslismomenten te onderscheiden. 

 

Verkenningsfase  1. Startbeslissing 

2. Voorkeursbeslissing 

Planuitwerkingsfase 3. Projectbeslissing 

   4. Uitvoeringsbeslissing 

Realisatiefase  5. Opleveringsbeslissing 

Bron: V&W en VROM, 2009 

 

Aan de Verkenningsfase wordt meer gewicht toegekend. De keuze tussen verschillende alternatieven wordt 

voortaan in deze fase gemaakt en kan onderbouwd worden door het opstellen van een structuurvisie (Sneller & 

Beter, 2009). Ten slotte moet er bestuurlijk draagvlak zijn voor de Voorkeursbeslissing in de vorm van een 

bestuursovereenkomst en moet de Voorkeursbeslissing financieel onderbouwd worden (Rijkswaterstaat, 2009a). 

Daarnaast is er een wetsvoorstel voor een nieuwe Tracéwet die in 2011 in werking moet treden. In de nieuwe 

Tracéwet wordt de start van de verkenning wettelijk verankerd in een startbeslissing. Als er een structuurvisie 

wordt opgesteld, dan is de startbeslissing de verplichte kennisgeving aan de Tweede Kamer voor het voornemen 

een structuurvisie op te stellen. Een structuurvisie moet opgesteld worden indien voor de verkenning een Plan-

Mer opgesteld moet worden. De voorkeursbeslissing is een beslissing met een bestuurlijk-politiek karakter. Het is 

geen besluit dat door een rechter wordt getoetst en waar het mogelijk is om bezwaar en beroep aan te tekenen. 

In geval er een structuurvisie wordt opgesteld, bevat deze structuurvisie ook de voorkeursbeslissing. De nieuwe 

wet maakt het ook mogelijk om niet via de Tracéwet, maar via een Rijksinpassingsplan tot een besluit te komen. 

Dit zal gelden voor projecten waarvan de infrastructuurontwikkeling onlosmakelijk verbonden is met andere 

ruimtelijke ontwikkelingen (V&W, 2009a). Daarnaast worden de beroepsrechten van decentrale overheden 

ingeperkt. Het wordt voor decentrale overheden niet meer mogelijk om tegen het Tracébesluit in beroep te gaan, 

als het Tracébesluit is vastgesteld. Ten slotte wordt de termijn van de bestuursrechter verkort van twaalf naar zes 

maanden (V&W, 2009a).  

 

De ‘Wet bestuurlijke lus Awb’ is in januari 2010 in werking getreden. Deze wet biedt de bestuursrechter de 

mogelijkheid om tijdens de beroepsprocedure (dat volgt op het nemen van het Tracébesluit) het bestuursorgaan 

de gelegenheid te bieden om de gebreken bij een besluit te herstellen, in plaats van direct het besluit te 

vernietigen. Of de bestuursrechter hiervan gebruikt maakt is aan de bestuursrechter. Hij is niet verplicht om 

toepassing te geven aan deze bestuurlijke lus. Als de bestuursrechter de bestuurlijke lus toepast, wordt een 

tussenuitspraak gedaan. In de tussenuitspraak wordt vermeldt wat de termijn is waarbinnen het bestuursorgaan 
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de gebreken of het gebrek dient te herstellen. Het bestuursorgaan kan beslissen om gebruik te maken van de 

herstelmogelijkheid. Als het bestuursorgaan beslist om geen gebruik te maken van de herstelmogelijkheid, dan 

zal dit vrijwel zeker leiden tot een vernietiging van het besluit en dus het opstellen van een nieuw besluit 

(Dirkzwager, 2010). Daarnaast is er een herziening van de Wet Milieubeheer per juli 2010 in werking getreden. 

Het doel van de herziening is om de regel- en lastendruk te verlagen en meer samenhang te krijgen tussen de 

milieubeoordelingen van plannen en projecten. Zo hoeft er geen startnotitie te worden opgesteld, hoeft de 

Commissie m.e.r. niet om advies gevraagd te worden en hoeft er geen onderzoek meer worden gedaan naar het 

meest milieuvriendelijke alternatief (MMA). Wel wordt het verplicht om de gelegenheid te bieden voor zienswijzen 

in de beginfase van de procedure. Voor projecten zal dit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn. Ook wordt het 

verplicht de Commissie voor de milieueffectrapportage. bij alle plannen om advies te vragen over het MER-

rapport (VROM, 2010b). Ten slotte is per 1 juli 2010 de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) van 

kracht geworden. Deze wet introduceert in plaats van verschillende vergunningen één zogenaamde 

omgevingsvergunning (VROM, 2010a). 

 

Kort wordt nu ingegaan op de Crisis- en Herstelwet (CHW). De Crisis- en Herstelwet, ingevoerd om de 

economische crisis te bestrijden, heeft als doel ruimtelijke projecten te versnellen. De CHW bevat een specifiek 

gedeelte dat tijdelijk van aard is en een aantal wijzigingen in wetten die ook na 1 januari 2014 hun werking blijven 

behouden (Ministerraad, 2009). De wijzigingen van tijdelijke aard komen overeen met de hiervoor besproken 

wijzigingen van de MIRT-spelregelkader en Tracéwet. Op één punt wijkt de CHW af; de verplichting om redelijke 

alternatieven in de MER in beeld te brengen en de commissie MER te laten adviseren vervalt, tenzij het bevoegd 

gezag anders bepaalt (Ministerraad, 2009). De wijzigingen in overige hoofdstukken van de CHW zijn in mindere 

mate relevant voor het planvormingsproces van lijninfrastructuurprojecten en daarom wordt daar niet verder op 

ingegaan. 

  

2.6 Conclusie 

 

Het planvormingsproces van infrastructuurprojecten duurt lang en is complex (Backes e.a., 2010). Dit wordt 

veroorzaakt door een aantal specifieke kenmerken van infrastructuurprojecten. Ten eerste zijn 

infrastructuurprojecten ruimtelijk gespreid waardoor de fysieke omvang groot is. Door de grote fysieke omvang 

overschrijden infrastructuurprojecten het grondgebied van gemeenten, waterschappen en provincies en zijn er 

veel belangengroeperingen en burgers bij betrokken. Deze betrokkenheid wordt ook gevoed door het Nimby-

gedrag: de negatieve effecten van de gewenste ontwikkeling bevinden zich vaak op lokaal niveau. Voorgaande 

kenmerken benadrukken de complexiteit van een infrastructuurproject en veroorzaken ook de lange doorlooptijd. 

Deze lange doorlooptijd maakt het bovendien mogelijk dat nut en noodzaak kunnen veranderen in een project, 

dat er nieuwe inzichten tijdens het proces worden opgedaan en dat projectmanagement onder druk komt te 

staan. Dit resulteert in een nog langere doorlooptijd. 

 

Naast de kenmerken van het planvormingsproces zijn een aantal ontwikkelingen of trends zichtbaar. Ten eerste 

komen verschillende belangen in toenemende mate op gespannen voet te staan. Ten tweede verandert de rol 

van de rijksoverheid in het proces. In de meeste gevallen heeft de rijksoverheid een grote rol door de behoefte 

aan een actor met wettelijke macht. Echter kunnen marktpartijen en burgers in meerdere mate het 

planvormingsproces beïnvloeden. De rijksoverheid is dus afhankelijk geworden van andere partijen.  
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Door tegenwerking van actoren spelen wet- en regelgeving en daarbij behorende procedures een belangrijke rol. 

Bovendien geven wet- en regelgeving de overheid daadkracht. Voor weginfrastructuurprojecten zijn de Tracéwet 

en het MIRT-spelregelkader de belangrijkste. Naar aanleiding van de Commissie Elverding zijn in beiden 

wijzigingen doorgevoerd. Of wijzigingen in wet- en regelgeving en procedures leidt tot de gewenste versnelling 

wordt in voorliggend onderzoek nader uitgewerkt. In hoofdstuk 3 vindt eerst een theoretische uitwerking plaats en 

wordt ingegaan op benaderingswijzen voor het planvormingsproces van infrastructuurprojecten.  
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3 Theoretisch kader 
 

3.1 Inleiding 

 

Het vorige hoofdstuk ging in op de kenmerken van infrastructuurprojecten, het planvormingsproces daarvan en de 

wijzigingen in wet- en regelgeving. De kenmerkende factoren van infrastructuurprojecten en de kritieke factoren in 

het besluitvormingsproces die uit de literatuur naar voren komen zijn behandeld. Het planvormingsproces van 

infrastructuurprojecten is complex mede veroorzaakt door de ruimtelijke spreiding en de lange doorlooptijd. 

Daarnaast heeft de rijksoverheid door de divergerende belangen en het Nimby-gedrag, dat bij 

infrastructuurprojecten een belangrijke rol speelt, een centrale rol in het besluitvormingsproces. Dit proces 

kenmerkt zich door een top-down structuur, waarin de rijksoverheid een doorslaggevende rol heeft en lagere 

overheden kan overrulen (Niekerk, Voogd, 1999, p.22). Wet- en regelgeving en andere spelregels moeten deze 

macht aan de overheid toekennen. Een voorbeeld daarvan is het Tracébesluit, een besluit dat genomen wordt 

door de minister van Infrastructuur en Milieu en een directe doorwerking heeft in het bestemmingsplan. Deze 

sectorale wet, de Tracéwet, heeft samen met de MIRT-spelregels invloed op het planvormingsproces.  

 

Dit hoofdstuk gaat in op theoretische beschouwingen over planvormingsprocessen. De bestuurlijke 

netwerkbenadering wordt als uitgangspunt gekozen, omdat deze benadering een combinatie is van de 

netwerkbenadering en de institutionele benadering. Enerzijds is het planvormingsproces te typeren als een 

proces waar veel actoren bij zijn betrokken en waarbij interacties tussen actoren centraal staan. Anderzijds wordt 

het planvormingsproces getypeerd door wet- en regelgeving en de structurerende werking van wetten en regels. 

De bestuurlijke netwerkbenadering gaat in op zowel de actoren en de interacties als de institutionele context.  

 

In paragraaf 3.1 wordt de netwerkbenadering en de institutionele benadering behandeld. De stromingen in de 

institutionele benadering komen in paragraaf 3.2 aan bod. Deze stromingen hebben elk een eigen 

veronderstelling op welke manier instituties invloed hebben op beleidsprocessen en op welke manier instituties 

gedefinieerd moeten worden. Paragraaf 3.4 beschrijft theorieën over het verloop van besluitvormingsprocessen. 

Daarin wordt geconcludeerd dat het rondenmodel van Teisman het meeste recht doet aan het werkelijke verloop 

van planvormingsprocessen in de infrastructuur. Van Buuren en Klijn (2004) hanteren de zogenaamde 

institutionele netwerkbenadering, waarin zowel wordt uitgegaan van de structurerende werking van instituties als 

de netwerkbenadering. Koppenjan en Klijn (2004) passen binnen deze benadering de (bestuurlijke) 

netwerkanalyse toe om inzicht te krijgen in besluitvormingsprocessen en de invloed van regels op dat proces. Dit 

afstudeeronderzoek sluit aan bij deze bestuurlijke netwerkbenadering. In de daaropvolgende paragrafen vindt een 

uitwerking plaats van de bestuurlijke netwerkanalyse.  

 

3.2 Institutionele benadering 

 

Voor de jaren zestig en zeventig werd het als vanzelfsprekend aangenomen dat instituties invloed hadden op 

beleid en politiek. Vanaf de jaren zestig zag men vooral de omgeving als bepalend voor 

besluitvormingsprocessen. In 1984 publiceerden March en Olsen het artikel ‘The New Institutionalism”. Zij 

constateerden een herwaardering voor de ‘organizational factors in political life’, waarin de staat geen willoos 

instrument was in handen van maatschappelijke en economische krachten, maar wel zeker zelf een doorwerking 
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had op besluitvormingsprocessen (March & Olsen, 1984). De jaren daarna is het neo-institutionalisme een 

belangrijke stroming geworden in de bestuurs- en politieke wetenschappen en aangrenzende disciplines.  

 

Naast de groeiende aandacht voor de (neo-)institutionele benadering is er ook sprake van een groeiende 

aandacht voor actoren als bepalende factor in beleid en politiek. Deze actor-gerichte benadering, ook wel 

netwerkbenadering genoemd, richt zich op de interactie tussen actoren en heeft John Law, Michel Callon en 

Bruno Latour als belangrijkste auteurs. Verschillende netwerken van actoren, zoals bestuurders, ambtenaren, 

belangengroepen en private partijen zorgen samen voor nieuwe ontwikkelingen en voortgang in het 

besluitvormingsproces. Wil men de totstandkoming van een ontwikkeling begrijpen dan moet er gekeken worden 

naar actoren en de structuur van hun netwerken (Boelens & de Jong, 2006, pp. 88-89). Deze Actor Netwerk 

Theorie (ANT) vindt zijn oorsprong in de sociologie in de jaren ’80 van de vorige eeuw en krijgt binnen de 

ruimtelijke wetenschappen de laatste jaren toenemende aandacht. Kenmerkend voor deze theorie is dat actoren 

zowel mensen als dingen kunnen zijn en dat deze bovendien aan elkaar gelijk worden gesteld (Law, 1992, p. 

383). Dit betekent dat er vooraf geen reden is om aan te nemen dat mensen niet-mensen aansturen en 

andersom. Wanneer de Actor Netwerk Theorie in meest zuivere vorm wordt toegepast betekent dit dat de 

maatschappij vooraf wordt beschouwd als een ‘pure maatschappij’ waarin na verloop van tijd de maatschappij 

vorm krijgt door processen van interactie. Indien deze processen succesvol zijn, ontstaan er netwerken van 

actoren (Murdoch, 1997, p. 328). In een goed functionerend netwerk moeten alle actoren op de juiste manier 

geordend worden. Wil men een ontwikkeling mogelijk maken dan moet er dus een herschikking plaatsvinden van 

mensen en niet-mensen. Deze herschikking kan plaatsvinden als een actor in staat is om andere actoren te 

beïnvloeden en in staat is om het handelen van die actoren in overeenstemming te laten zijn met zijn of haar 

visie. Dit wordt ook wel ‘process of translation’ genoemd, waarin na het problematiseren, interesseren, vastleggen 

en mobiliseren van bondgenoten een sociale orde ontstaat (Boelens & de Jong, 2006). De Actor Netwerk Theorie 

wordt geroemd om zijn verklarende kracht, maar krijgt ook kritiek uit de institutionele hoek (Boelens & Wissink, 

2006, p. 159). Op twee vlakken wordt kritiek geuit: op het begrip actor en de betekenis die daaraan wordt 

gegeven en de invloed van de institutionele inbedding van actoren. Ten eerste wordt met het begrip actor zowel 

mensen als niet-mensen bedoeld, die bovendien aan elkaar gelijk worden gesteld. Dit houdt in dat een ding net 

als een mens invloed kan uitoefenen op de omgeving en andere actoren in zijn visie kan laten handelen. Het lijkt 

logisch dat een ding invloed uitoefent, echter deze invloed komt voort uit het feit dat wij een waarde toekennen 

aan een ding. Kortom dingen beïnvloeden wel de maatschappij, het vormen van netwerken en het proces, maar 

dan via vertegenwoordigers van die dingen (Boelens, 2009, pp. 192-193). De tweede, en in dit onderzoek 

belangrijkste kritiek komt uit de institutionele hoek. Aanhangers van de institutionele benadering stellen dat er wel 

degelijk factoren zijn die de interactie tussen actoren structureren. Institutionele systemen beïnvloeden de 

processen en het gedrag van actoren. Dit betekent niet dat de institutionele benadering de individuele wil en het 

belang van interactie tussen actoren ontkent, maar dat het er van uit gaat dat hun handelingspatroon institutioneel 

is bepaald (Needham, 2000). In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw ontwikkelde zich het ‘New Institutionalism’ 

als reactie op de ‘behavioural revolution’ in de sociale wetenschappen (Hall & Taylor, 1996). In dit perspectief 

staat het idee centraal dat de institutionele context van belang is omdat het onder andere beleidsprocessen vormt 

(Thoenig, 2003). Volgens March en Olsen is de neo-institutionale benadering inhoudelijk gezien niet een 

volkomen nieuwe benadering, maar een benadering die de bestaande ideeën over de staat combineert met de 

‘moderne’ ideeën over publieke besluitvorming. Ondanks de vermenging van beide ideeën zijn er volgens Zucker 

en Hendriks twee belangrijke motieven van de neo-institutionele benadering: 1) aandacht voor duurzame 

organisatiestructuren in het algemeen en voor staatkundige en constitutionele verhoudingen in het bijzonder; 2) 



33 
 

concentratie op handelingspatronen met een ‘gereguleerd’ karakter (Hendriks, 1996, pp. 94). Het eerste motief 

betreft de hernieuwde aandacht voor formele instellingen van de staat en de duurzame verhoudingen daartussen. 

Veel auteurs vragen nadrukkelijk aandacht voor de formele instellingen, nadat in de jaren zestig en zeventig de 

aandacht met name gericht was op het spel tussen maatschappelijke belangengroepen. Het tweede motief 

verbindt de handelingspatronen met de organisationele patronen.  

 

Er zijn vier opvattingen over gereguleerde handelingspatronen: 

1. instituties als conventioneel gedrag; 

2. instituties als condities voor individuele beslissingen; 

3. instituties als diepgevoelde rolverplichtingen;  

4. instituties als padafhankelijke keuzepatronen (Hendriks, 1996, pp. 96). 

Deze opvattingen worden in de volgende paragraaf uitgewerkt in de verschillende stromen die er bestaan in de 

neo-institutionele benadering. Deze stromingen worden behandeld, omdat ze verschillende uitgangspunten en 

definities van instituties hebben.  

 

3.3 Stromingen in de neo-institutionele benadering 

 

Er kunnen in het neo-institutionalisme drie stromingen worden onderscheiden: het ‘rational choice 

institutionalism’, het ‘historical institutionalism’ en het ‘sociological institutionalism’ (Thoenig, 2003). Ondanks dat 

deze stromingen zich relatief onafhankelijk van elkaar hebben ontwikkeld, zijn alle drie de benaderingen 

geïnteresseerd in het analyseren van de impact van instituties op sociale and politieke uitkomsten. De verschillen 

tussen de stromingen betreffen de manier waarop zij de relatie tussen instituties en gedrag conceptualiseren en 

hoe zij de processen van oorsprong en verandering van instituties verklaren (Barzelay & Gallego, 2004).  

 

Rational choice institutionalism 

Deze stroming maakt veronderstellingen over gedrag die geïnspireerd zijn uit de economische wetenschappen. 

Aan de ene kant wordt er van uit gegaan dat individuen exogene voorkeuren hebben en uit zijn op maximalisatie 

van het eigen belang (Hall & Taylor, 1996). Als gevolg daarvan handelen individuen rationeel en calculerend. Aan 

de andere kant worden individuen beperkt in hun handelen door instituties. Instituties worden gedefinieerd als een 

collectie van regels en prikkels. Individuen blijven gefocust op maximalisatie van het eigen belang, maar passen 

hun gedrag aan aan deze regels en prikkels (Barzelay & Gallego, 2004). Binnen deze stroming kunnen 

verschillende substromen onderscheiden worden zoals het principal-agent model, de ‘game theory’ en institutions 

als regels voor keuzes en acties (Thoenig, 2003). De laatste substroming, ontwikkeld door Ostrom, definieert 

instituties als verstrekker van regels voor keuze en actie (Ostrom, 1990). Ostrom die zich richt op de regels en 

voorschriften die de randvoorwaarden voor het opereren aangeven (Ostrom, 1990). Het uiteindelijk opereren 

wordt volgens Ostrom bepaald door de individuele actoren binnen de gestelde randvoorwaarden. De voorkeuren 

en ambities van actoren worden dus als exogene variabelen beschouwd en bevinden zich buiten het institutionele 

kader (Hendriks, 1996). 

 

Historical institutionalism 

Deze stroming is ontwikkeld als antwoord op de ‘group theories of politics’ en de ‘structural functionalism’, twee 

benaderingen die in de jaren zestig en zeventig prominent waren in de politieke wetenschappen (Hall & Taylor, 

1996). Historical institutionalism gaat bij het conceptualiseren van gedrag uit van zowel de rationele als culturele 
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benadering. Aan de ene kant gaan zij uit van individuen die rationeel handelen, waarin instituties door middel van 

regels en prikkels inzicht geven in het mogelijke gedrag van actoren. Aan de andere kant sluiten zij aan bij een 

culturele benadering die er van uit gaat dat het gedrag van individuen gebonden is aan sociale en 

organisatorische normen en routines (Barzelay & Gallego, 2004). Deze stroming is daarnaast onderscheidend 

omdat het veel aandacht heeft voor macht en de ongelijke verdeling van macht (Askim, 2004). Instituties vormen 

niet alleen de strategieën van individuen, maar ook hun doelen en de relaties tussen individuen. Instituties zijn 

daarmee de formalisering van de interacties van actoren in netwerken en reflecteren de historisch politieke 

compromissen (Barzelay & Gallego, 2004). Hiermee komt een ander kenmerk van deze stroom aan de orde, 

‘path dependence’. Keuzen gemaakt in de initiële fase van de vorming van instituties hebben effect op het gedrag 

in volgende fasen. Deze opvatting ziet men terug in het werk van Krasner, waarin hij benadrukt dat beslissingen 

die in het verleden zijn genomen richting geven aan de beslissingen die nu en in de toekomst genomen worden. 

Krasner vat instituties op als instellingen, stelsels en staten die zichzelf als macro-sociale entiteiten in stand 

houden en voortstuwen (Krasner, 1984). Historische institutionalisten hebben een voorkeur voor comparatief 

onderzoek tussen verschillende landen (Thoenig, 2003).  

 

Sociological institutionalism 

Volgens Hall en Taylor is deze stroming ontwikkeld door de sociologen Meyer, Rowan, Scott, DiMaggio en Powell 

vanaf eind jaren tachtig (Hall & Taylor, 1996). In deze stroming wordt er niet van uitgegaan dat regels en 

procedures in organisaties zijn opgesteld voor efficiency redenen, maar dat ze voortkomen uit cultureel handelen. 

De definitie van instituties in deze stroming is veel breder: instituties zijn niet alleen de formele regels en 

procedures, maar ook symbolische, cognitieve en normatieve voorschriften voor menselijk handelen (Barzelay & 

Gallego, 2004). Deze regels en voorschriften vormen samen de zogenaamde ‘frames of meaning’ (Askim, 2004). 

Het concept van instituties als diepgevoelde rolverplichtingen komt terug in het werk van March en Olsen (1989). 

Hun werk combineert de eerste twee opvattingen door te stellen dat actoren zich zullen vereenzelvigen met hun 

sociale positie en dat zij de rolvoorschriften die daarbij horen zullen internaliseren. Volgens March en Olsen laten 

mensen zich in keuzesituaties leiden door de ‘logic of appropriateness’. Actoren vragen zich af hoe ze zich 

moeten gedragen gezien hun positie en bijbehorende rol (March en Olsen, 1989, pp. 160). 

 

Scott heeft een definitie opgesteld die past binnen deze stroming.  

Institutions, 

- “are social structures that have attained a high degree of resilience; 

- are composed of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together with associated 

activities and resources, provide stability and meaning to social life; 

- are transmitted by various types of carriers, including symbolic systems, relational systems, routines and 

artefacts; 

- by definition connote stability but are subject to change processes, both incremental and discontinuous” 

(Scott, 2001, p. 48). 

Scott maakt in zijn definitie onderscheid tussen regulatieve, normatieve en cultureel-cognitieve elementen van 

instituties, de zogenaamde “Three Pillars of Institutions” (Scott, 2001, pp. 52). Hendriks maakt een vergelijkbare 

indeling waarin de invloed van instituties is verdeeld in vorming, facilitering en beperking. Vorming heeft 

overeenkomsten met de normatieve en cultureel-cognitieve elementen. Facilitering en beperking vertonen 

overeenkomsten met het regulatieve karakter van instituties (Hendriks, 1996).  
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De cultureel-cognitieve pijler omvat het routinematige aspect van instituties. Ten eerste is er een 

institutionalisering van culturele voorkeuren. Preferenties en voorkeuren van mensen worden beïnvloed door de 

manier waarop hun sociale context gestructureerd is. Op basis van deze theorie mag men verwachten dat de 

preferenties van de actoren in een besluitvormingsproces worden beïnvloed door de instituties die het 

besluitvormingsproces vorm geven. Instituties bepalen het zogenaamde ‘culturele kompas’ waarop actoren in 

politieke en beleidsmatige vraagstukken op koersen. Instituties delen het proces in, trekken grenzen, stellen 

randvoorwaarden en geven voorschriften, waardoor ze van invloed zijn op zowel de groep als het individu. Ten 

tweede omvatten instituties categorieën, indelingen en schema’s die de werkelijkheidsconstructie van actoren 

beïnvloeden. Instituties zijn cognitieve hulpmiddelen waardoor actoren gedeelde definities van de werkelijkheid 

ontwikkelen. Institutionalisering is in de ogen van deze stroming een proces waarin subjectieve definities van de 

werkelijkheid een meer of min objectief karakter krijgen (Hendriks, 1996). In de leefwereld ligt bijvoorbeeld 

verkeer en infrastructuur dicht bij de ruimtelijke ordening. Echter in de bestuurswereld zijn dit aparte 

departementen op basis van functionele indelingen, waardoor er grote verschillen bestaan in cognitieve 

constructies.  

 

De tweede pijler richt zich op de normatieve aspecten. Instituties beïnvloeden ook de wijze waarop taken worden 

uitgevoerd en afgestemd en de manier waarop bestuurders met elkaar communiceren. Instituties hebben met 

name invloed op de duurzame stijlen van opereren die waargenomen kunnen worden in het bestuurssysteem. Zo 

zijn er in de besluitvorming gebruiken en gewoonten die min of meer automatisch worden gevolgd. Daarnaast 

beïnvloeden instituties de normen en waarden in een organisatie of de normen en waarden binnen een 

besluitvormingsproces. Hendriks vat deze pijler als volgt samen: “Instituties beïnvloeden, kortom, wat actoren 

zien, wat ze geloven, wat ze denken en wat ze prefereren” (Hendriks, 1996, pp.119). 

 

Tabel 3.1 Pillars of Institutions 

Three Pillars of Institutions 

 

 Pillar  

 Regulative Normative Cultural-Cognitive 

 

Basis of compliance Expedience Social obligation Taken-for-

grantedness 

Shared understanding 

Basis of order Regulative rules Binding expectations Constitutive schema 

Mechanisms Coercive Normative Mimetic 

Logic Instrumentality Appropriateness Orthodoxy 

Indicators Rules 

Laws 

Sanctions 

Certification 

Accreditation 

Common beliefs 

Shared logics of 

action 

Basis of legitimacy Legally sanctioned Morally governed Comprehensible 

Recognizable 

Culturally supported 

Bron: Scott, 2001 
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De in de tabel eerste pijler, de regulatieve pijler, kan worden gezien als de spelregels van het 

besluitvormingsproces. Hendriks formuleert het als het faciliteren en opleggen van beperkingen door instituties 

voor het proces (Hendriks, 1996). Deze pijler lijkt voor dit onderzoek het meest interessant, omdat zich in deze 

omschrijving van instituties veranderingen voordoen.  

 

New Institutionalism: een processuele benadering 

In het werk van Barzelay (2003), Barzelay en Gallego (2004) en  Askim  (2004) wordt het begrip ‘Institutional 

processualism’ geïntroduceerd. Deze auteurs stellen dat de neo-institutionele benadering een adequate 

beschrjving kan geven van grootschalige, landelijke veranderingen in beleid. Echter is het minder toepasbaar 

voor het begrijpen van het proces van beleidsveranderingen (Barzelay & Gallego, 2004). March and Olsen 

conceptualiseren institutionele hervorming als beleid en focussen daarmee op het beleidsproces om de 

uitkomsten te begrijpen en verklaren. Dit wordt uitgewerkt in het Institutional processualism. Het doel van deze 

stroming is om te verklaren hoe instituties effecten hebben op processen in specifieke situaties (Askim, 2004).  

 

Voorgaande stromingen en opvattingen van bijbehorende auteurs veronderstellen een duidelijke relatie tussen 

instituties en het bestuurlijk opereren. Echter wordt door Peter Hall terecht opgemerkt dat het beleid van de 

overheid niet alleen door instituties wordt beïnvloed, maar ook door maatschappelijke omstandigheden (Hendriks, 

1996). De relatie tussen instituties enerzijds en collectieve keuzeprocessen anderzijds is dus niet eenzijdig. 

Figuur 3.1 geeft deze relaties weer. 

  

Figuur 3.1: De relatie tussen de besluitvorming, instituties en exogene factoren 

 

 

 

Bron: Hendriks, 1996, pp. 110 

 

Zoals gesteld beïnvloeden instituties de collectieve keuzeprocessen en dus ook besluitvormingsprocessen. Via 

de collectieve keuzeprocessen wordt uiteindelijk de externe omgeving beïnvloed. Instituties beïnvloeden deze 

externe omgeving ook direct, zonder collectieve keuzeprocessen. Instituties zelf worden ook beïnvloed doordat 

ontwikkelingen in beleid zich nestelen. In dit conceptuele kader worden geen actoren vermeld. Dit betekent echter 

niet dat de invloed van actoren buiten beschouwing wordt gelaten. Op zowel de instituties, als de exogene 

factoren en het besluitvormingsproces hebben actoren invloed (Hendriks, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitvormings 
proces 

Instituties 

Exogene factoren 



37 
 

 

3.4 Besluitvormingsmodellen 

 

De regulatieve pijler, onderdeel van de Three Pillars of Institutions (Scott, 2001) en de uitwerking van de Rational 

Choice Institutionalism van Ostrom worden in de volgende paragrafen uitgewerkt. Deze benaderingen sluiten het 

best aan bij de spelregels die bij het planvormingsproces van infrastructuurprojecten gelden. Hendriks (1996) 

bespreekt vier benaderingen waarmee de aspecten van de regulatieve pijler kunnen worden blootgelegd. Ten 

eerste heeft Ostrom een benadering van instituties die de strategische kant behandeld. Volgens Ostrom worden 

besluitvormingsprocessen door drie factoren beïnvloed: situationele factoren en sociaal-culturele factoren 

beïnvloeden wat besluitvormers kunnen en willen; institutionele factoren beïnvloeden via regels wat zij mogen en 

moeten. De tweede benadering gaat in op de kanalen en koppelingen in het bestuurssysteem. Deze benadering 

komt van March en Olsen, waarin zij het idee vormen dat problemen, oplossingen, participanten en 

keuzemomenten zich voortbewegen als onafhankelijke stromen, die van elkaar af en naar elkaar toe kunnen 

stromen. Deze benadering sluit ook aan bij het door hun ontwikkelde garbage can model. Naast het 

stromenmodel is er een zogenaamd barrièremodel. Aanhangers van deze derde benadering bezien 

beleidsvorming als voortschrijdend proces, tenzij het proces door barrières wordt tegengehouden. Institutionele 

structuren en patronen kunnen deze grenzen stellen en blokkades opwerpen. De laatste benadering over de 

invloed van instituties op besluitvormingsprocessen betreft de macht en afhankelijkheid in het bestuur. Instituties 

kunnen middelen aandragen en afhankelijkheden creëren (Crozier en Thoenig, 1976).  

 

In de volgende paragrafen zal dieper in worden gegaan op deze benaderingen. Eerst komen er theorieën over 

het verloop van besluitvormingsprocessen aan bod. Hierin komen ook het stromenmodel en het barrièremodel 

aan de orde. Daarna wordt ingegaan op de macht en invloed en de regels.  

 

Er zijn verschillende theorieën die het verloop van besluitvormingsprocessen verklaren. In voorgaande paragrafen 

zijn het stromenmodel en het barrièremodel aan bod gekomen. In deze paragraaf komen deze en andere 

modellen aan bod. Teisman geeft voor de constructie van complexe besluitvorming drie modellen: het 

fasenmodel, het stromenmodel en het rondenmodel (figuur 3.2) (Teisman, 1995).  

 

Figuur 3.2 Drie modellen voor de analyse van besluitvormingsprocessen  

   

 

 

 

 

 

 

Bron: Teisman, 2000  

 

3.4.1 Fasenmodel 

 

Het fasenmodel, dat ontwikkeld is door Hoogerwerf, is een procesmatige beschrijving vanuit een rationele 

benadering. Dit model brengt in kaart welke stappen in een besluitvormingsproces worden genomen en hoe deze 
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stappen worden genomen. Het fasenmodel gaat uit van een beleidsmaker die op een rationele wijze een optimaal 

beleid ontwerpt dat vervolgens moet worden vastgesteld en op die manier moet worden uitgevoerd (Teisman, 

2001). Er worden zes fasen onderscheiden:  

- Fase 1 Agendavorming: het proces waardoor bepaalde problemen de aandacht van 

beleidsbepalers en publiek krijgen. 

- Fase 2 Beleidsvoorbereiding: het verzamelen en analyseren van informatie en het formuleren van 

adviezen met het oog op het te voeren beleid.  

- Fase 3 Beleidsbepaling: besluitvorming over de inhoud van het beleid.  

- Fase 4 Beleidsuitvoering: het omzetten van beleidsvoornemens in concrete acties.  

- Fase 5 Beleidsevaluatie: de beoordeling van het proces, de inhoud en de resultaten van het 

beleid. 

- Fase 6 Terugkoppeling en heroverweging: het verwerken van de evaluatie met als gevolg 

eventuele voortzetting, bijstelling of beëindiging van gevoerd beleid (Bovens e.a., 2001). 

 

Het barrièremodel is een model dat het mogelijk maakt de macht in het besluitvormingsproces te analyseren. Het 

model gaat eveneens uit van een proces opgedeeld in fasen. Macht wordt onderscheiden in realisatiemacht, het 

vermogen beleid tot stand te brengen, en hindermacht, het vermogen beleid te dwarsbomen. Een viertal barrières 

kunnen opgeworpen worden: omzetting van wensen in eisen, omzetting van eisen in strijdpunten, besluitvorming 

en implementatie (Bachrach en Baratz, 1970). De eerste barrière is onoverkomelijk als de wensen niet stroken 

met de dominante politieke waarden van dat moment. Actoren die zich niet kunnen vinden in de wens kunnen 

zich hiertegen gaan verzetten. De tweede barrière bepaalt of een eis wordt omgezet tot strijdpunt en dus op de 

politieke agenda komt. De derde barrière betreft het besluitvormingsproces, waarin een beslissing wordt 

genomen die wel of niet overeenkomt met de voorgestelde wensen. De vierde barrière is de overgang tussen de 

genomen beslissing en de uiteindelijke uitvoering (Bovens e.a., 2001).  

 

Bachrach en Baratz gaan verder in op de invloed van instituties op deze barrières. Ten eerste kan de omzetting 

van wensen in eisen geblokkeerd worden omdat politieke en maatschappelijke instituties voorkomen dat deze 

wensen overtuigend naar buiten worden gebracht. Organisatorische procedures en gewoonten kunnen 

voorkomen dat de eis op de agenda komt. Bestuurlijke verhoudingen en spelregels kunnen ten slotte de 

besluitvorming en de implementatie frustreren (Bachrach en Baratz, 1970).  

 

Op zowel het fasenmodel als het barrièremodel is veel kritiek gekomen. Het fasenmodel heeft de impliciete 

veronderstelling dat probleemoplossing altijd volgt op probleemformulering. Echter zijn deelprocessen zelden 

sequentieel geschakeld, maar blijken parallel aan elkaar te lopen (Hendriks, 1996). Het barrièremodel maakt 

duidelijk dat ambitieuze beleidsideeën minder kans hebben om uitgevoerd te worden, omdat er grotere barrières 

worden opgelegd. Dit wordt door velen als kritiek op het model gezien (Bovens e.a., 2001; Rosenthal et al., 

1996). Er worden van tijd tot tijd wel degelijk grote projecten uitgevoerd of radicale bezuinigingen doorgevoerd 

(Bovens e.a., 2001).  Bovendien is het niet zo dat bij het ontbreken van de genoemde barrières beleid 

automatisch gerealiseerd wordt (Hendriks, 1996). Daarnaast is dit model gebaseerd op een analytische indeling 

van het proces in opeenvolgende fasen (Rosenthal, 1996). Deze kritiek komt overeen met de kritiek op het 

fasenmodel. Hoewel het barrièremodel beschrijft op welke manier instituties barrières kunnen vormen in een 

beleidsproces, is het voor dit onderzoek niet voldoende toepasbaar. Juist infrastructurele projecten zijn grote 

projecten en worden ondanks barrières toch uitgevoerd. Daarnaast is in het planvormingsproces niet sprake van 
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opeenvolgende fasen. De nut en noodzaak van het project komt vaak in latere stadia terug en bestuurlijke 

overeenstemming en een financiële onderbouwing kunnen in verschillende fasen vastgesteld worden of juist 

komen te vervallen (zie hoofdstuk twee). Het fasenmodel kan wel een rol blijven spelen in 

planvormingsprocessen, omdat beleidsmakers dit model als ideaaltype hanteren en daarop sturen.  

 

3.4.2 Stromenmodel 

 

Als kritiek op het fasen- en barrièremodel, waarin wordt uitgegaan van een gefaseerde en rationele benadering, 

verscheen in 1972 de publicatie van Cohen, March & Olsen rond het begrip ‘garbage can model’ (Cohen, March 

& Olsen, 1972). De ‘vuilsnisvatbesluitvorming’ gaat er van uit dat problemen kunnen opduiken en dan weer 

verdwijnen, dat oplossingen los van vragen kunnen circuleren, dat participanten komen en gaan in het proces en 

dat sommige beslismomenten nu eenmaal vastliggen. Deze verschillende relatief onafhankelijke stromen 

(problemen, oplossingen, mensen en keuzemogelijkheden) resulteren in een grillig en niet lineair verloop van 

besluitvormingsprocessen. De stromen worden min of meer toevallig en/of door routines aan elkaar gekoppeld. 

Het besluit dat op een dergelijk moment van koppeling wordt genomen is dus in geen geval een weloverwogen 

oplossing voor een probleem, noch een compromis tussen de belangen van actoren (Cohen, March & Olsen, 

1972). Kingdon heeft het garbage can model gehanteerd in zijn onderzoek naar de vraag waarom bepaalde 

problemen wel en andere niet de agenda halen (Kingdon, 1984). Dit heeft hij uitgewerkt in een zogenaamd 

stromenmodel. Kingdon gaat uit van een complex politiek systeem waarin verschillende actoren actief zijn die 

bovendien met verschillende kwesties bezig zijn. Voortbouwend op het werk van Cohen et al. (1972) formuleert 

Kingdon dat toevallige koppelingen tussen de verschillende stromen een cruciale rol spelen bij agendavorming. 

Voor deze koppelingen wordt het begrip ‘policy window’ gebruikt, wat verwijst naar een gunstig moment waarop 

zich kansen voordoen om beleidsvorming te realiseren door problemen en oplossingen te koppelen (Kingdon, 

1984).  

  

Instituties spelen een rol in de kanalen en koppelingen van deze stromen. Aan de ene kant kanaliseren instituties 

de stromen, aan de andere kant leveren instituties koppelingen. Koppelingen zijn bijvoorbeeld vastgestelde 

overleggen die zogenaamde ‘policy windows’ bieden (Hendriks, 1996).  

 

Het garbage can model gaat uit van een irrationeel en chaotisch besluitvormingsproces. Dit staat in sterk contrast 

met het fasenmodel, waarin opeenvolgende fasen zijn gedefinieerd. De rol van macht speelt echter in de garbage 

can model en het stromenmodel van Kingdon een ondergeschikte rol (van Gestel, 1999). Hiermee is het minder 

van toepassing op het planvormingsproces van infrastructuurprojecten, omdat (wettelijke) macht juist een grote 

rol speelt.  

  
3.4.3 Rondenmodel 

 

Het rondenmodel dat ontwikkeld is door Teisman heeft als uitgangspunt dat in de besluitvorming vele 

beleidmakers en actoren beslissingen nemen, die in onderlinge samenhang en wisselwerking de besluitvorming 

bepalen. Dit model combineert elementen van voorgaande modellen, het fasenmodel en het stromenmodel. Het 

besluitvormingsproces wordt gezien als een kluwen van reeksen beslissingen door verschillende actoren, waarbij 

de beslissingen van bepaalde actoren invloed hebben op beslissingen van andere actoren. Een beslissing 

genomen door een bepaalde groep actoren is de basis voor de volgende beslissing waar mogelijk weer andere 
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actoren bij betrokken zijn (Teisman, 2000). Dit model veronderstelt dat een ruimtelijk project niet verloopt in 

chronologische fasen, waarbij van probleem naar oplossing wordt gewerkt, maar in ronden (Teisman, 1995).  

 

Het proces wordt ingedeeld in verschillende periodes, de zogenaamde ronden. Deze ronden worden gemarkeerd 

door cruciale besluiten die in het proces zijn genomen door beleidsbepalers. Deze besluiten zijn beslissingen die 

door de actoren in volgende ronden als referentiepunt worden gezien. Daarnaast luiden deze besluiten ook de 

start van een nieuwe ronde in. Deze ronden kunnen zowel inhoudelijk als structureel verschillen. Zo kunnen er 

inhoudelijk gezien nieuwe mogelijkheden of beperkingen voor oplossingen zich indienen, of kunnen er structureel 

gezien nieuwe actoren in het proces worden geïntroduceerd.  

 

Elke ronde bevat één of meer beleidsarena’s. Teisman geeft de volgende definiëring van beleidsarena’s: ‘… een 

tijdelijk platform voor interacties, die zich richten op een bepaald project, waarbij de samenstelling en de 

interacties een zekere continuïteit kennen. Verandert de samenstelling van het geactiveerde netwerk, komen 

nieuwe agendapunten aan de orde of wijzigt de aard van de interactie, dan ontstaat een nieuwe arena’ (Teisman, 

1992, p. 62). In de ronde, tussen twee cruciale beslissingen, spelen de betrokken partijen een 

‘besluitvormingsspel’. In dat spel hebben actoren verschillende rollen. In een arena kunnen ideaaltypisch de 

volgende rollen aanwezig zijn:  

- de initiator, de actor die iets wil en daar naar handelt; 

- omdat de actor niet alle middelen tot zijn beschikking heeft, heeft hij supporters nodig, actoren die 

denken voordeel te halen uit het project;  

- de administrateurs, actoren die door inbreng van specifieke kennis een bijdrage leveren; 

- de critici, actoren die letten op de negatieve effecten van het beleid om hun steun te geven; 

- de selectoren, actoren die op zekere momenten bindende besluiten nemen (Teisman, 1992, p. 63). 

De verschillende actoren hebben hun eigen percepties over relevant geachte problemen, mogelijke oplossingen 

en verwachtingen. Complicaties in besluitvorming vinden plaats als er sprake is van een aangedragen oplossing 

van één of meerdere actoren die voor andere actoren juist een probleem veroorzaakt. Voortgang wordt geboekt 

wanneer een oplossing wordt aangedragen die omgaat met de problemen en ambities van meerdere betrokken 

actoren.  

 

In dit onderzoek wordt het rondenmodel gebruikt om het planvormingsproces van infrastructuurprojecten te 

analyseren. Het rondenmodel geeft een antwoord op de ontwikkeling van horizontale naar verticale sturing en 

wordt als uitgangspunt genomen in de institutionele netwerkbenadering. De institutionele netwerkbenadering 

komt in paragraaf 3.7 aan bod. 

  

3.5 De ontwikkeling naar governance 

 

De ontwikkeling naar governance wil zeggen dat er tegenwoordig minder sprake is van hiërarchische sturing, 

maar meer van horizontale sturing. Voor de implementatie van beleid is de overheid afhankelijk van andere 

partijen. Dit heeft een positiewijziging van de overheid tot gevolg, omdat de overheid zich in een netwerk bevindt 

van actoren met verschillende belangen en percepties die voor de realisatie van bepaalde doelen van elkaar 

afhankelijk zijn (Teisman, 2005). Deze verschuiving wordt verklaard tegen de achtergrond van een afgenomen 

geloof in de maakbaarheid van de samenleving door de overheid. Hiërarchische sturing leidt tot zorgvuldig 
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gepland beleid, maar kent problemen bij de implementatie. Implementatie kan niet afgedwongen worden en 

verloopt moeizaam als actoren niet betrokken zijn bij het opstellen van beleid (Van Woerkum, 2000).  

 

Tabel 3.2 Kenmerken van hiërarchische sturing en horizontale sturing 

Hiërarchische sturing Horizontale sturing 

1. Afhankelijk van een bovengeschikte 1. Interdependentie 

2. Uniformiteit 2. Pluriformiteit 

3. Openheid 3. Geslotenheid 

4. Stabiliteit 4. Dynamiek 

5. Voorspelbaarheid 5. Onvoorspelbaarheid 

(De Bruijn, Ten Heuvelhof, in ’t Veld, 2002:25) 

 

Hiërarchische sturing en horizontale sturing hebben een aantal tegengestelde kenmerken (zie tabel 3.2). De 

kenmerken van horizontale sturing worden hieronder uitgewerkt.  

 

Interdependentie 

Bij horizontale sturing zijn actoren van elkaar afhankelijk om hun doelen te bereiken. Afhankelijkheid wil zeggen 

dat actoren elkaars bronnen of hulpmiddelen nodig hebben voor doelrealisatie. Dit kan zijn tussen hogere en 

lagere overheden, publieke en private partijen en overige actoren (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1999). De Bruijn 

en Ten Heuvelhof (1999) formuleren vijf belangrijke soorten afhankelijkheidsrelaties. Ten eerste kunnen relaties 

enkelvoudig of meervoudig zijn. In netwerken zijn relaties vaak meervoudig, omdat het zowel gaat om geld als om 

grond en bestuurlijke instemming. Daarnaast is er een onderscheid tussen bilaterale en multilaterale relaties. 

Multilaterale relaties zijn relaties waar meer dan twee partijen onderling van elkaar afhankelijk zijn. Ten derde 

kunnen afhankelijkheden synchroon of asynchroon optreden. Bij sequentiële in plaats van gelijktijdige 

afhankelijkheden is een handeling van actor A pas mogelijk als actor B gehandeld heeft. Ten slotte zijn 

afhankelijkheden in netwerken dynamisch in plaats van statisch. Afhankelijkheidsrelaties zijn niet alleen belangrijk 

voor het ontstaan van netwerken, maar ook voor het voortbestaan van deze netwerken (Kräwinkel, 1997). De 

hulpmiddelen die leiden tot deze afhankelijkheden worden in paragraaf 3.8 nader uitgewerkt.  

 

Pluriformiteit 

Een beleidsnetwerk bestaat uit meerdere actoren die relatief autonoom zijn. Deze actoren hebben hun eigen 

doelen, belangen en percepties (Klijn, 1996). Deze doelen en belangen zijn niet zelden tegengesteld aan die van 

andere actoren in het netwerk (Scharpf, 1978). Wil men in een netwerk tot een zekere besluitvorming komen dan 

is het belangrijk dat deze doelen, belangen en percepties met elkaar worden verbonden en vervlochten 

(Kräwinkel, 1997).  
 

Geslotenheid 

Actoren in een netwerk zijn niet altijd gevoelig voor signalen van buitenaf. Deze geslotenheid komt vooruit uit de 

behoefte om de onzekerheid en de complexiteit in de omgeving van de organisatie te verminderen. Daarnaast 

wordt deze geslotenheid bepaald door het referentiekader die elke actor heeft (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1995).  
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Dynamiek 

Netwerken zijn niet stabiel, maar dynamisch. Dit betekent dat de positie van actoren in een netwerk kan wijzigen, 

evenals hun referentiekader en geslotenheid. Deze veranderingen hebben tot gevolg dat de wederzijdse 

afhankelijkheden ook dynamisch zijn en dat de samenstelling van een netwerk ook wijzigt door toe- en 

uittredende actoren (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1999).  

 

Duurzaam  

In een netwerk kunnen blijvende relaties tussen actoren onderscheiden worden. Omdat actoren van elkaar 

afhankelijk zijn ontstaat interactie, wat vervolgens resulteert in relatiepatronen. Door deze duurzame interactie 

ontstaan er regels die het gedrag en de verdeling van middelen reguleren (Klijn, 1996).  

 

3.6  Institutionele netwerkbenadering 

 

Besluitvorming binnen een netwerk vindt op een andere manier plaats dan in een hiërarchie (zie tabel 3.3 voor 

een overzicht). Een besluitvormingsproces binnen een netwerk verloopt onregelmatig en verloopt in ronden in 

plaats van fasen. In elke ronde komen actoren tot een besluit waarbij er winnaars en verliezers zijn. In het proces 

treden actoren toe en af, waardoor een dynamisch proces ontstaat (De Bruijn, Ten Heuvelhof, in ’t Veld, 2002). 

 

Tabel 3.3 Hiërarchie en netwerk 

Hiërarchie Netwerk 

1. Regelmatig 1. Onregelmatig 

2. Fasen 2. Ronden 

3. Actoren zijn stabiel, gedragen zich loyaal en zijn 

betrokken bij de probleemformulering en de keuze van 

een oplossing. 

3. Actoren treden in en uit, gedragen zich strategisch: 

bij de probleemformulering zijn er vaak winnaars en 

verliezers. 

4. Duidelijk begin en eindpunt 4. Geen geïsoleerd begin en eindpunt 

5. Inhoud probleem stabiel 5. Inhoud probleem verschuift 

6. Probleem > oplossing 6. Oplossing > probleem 

(De Bruijn, Ten Heuvelhof, in ’t Veld, 2002: 29) 

 

Deze netwerkbenadering sluit aan bij het rondenmodel (Teisman, 2000), zoals in paragraaf 3.4 is besproken. Het 

afstudeeronderzoek sluit echter ook aan bij de institutionele benadering die stelt dat instituties invloed hebben op 

de interactie tussen actoren en dus het besluitvormingsproces. Klijn en van Buuren (2004) combineren beide 

benaderingen en gaan uit van een institutioneel netwerkperspectief, of anders gezegd een institutionele 

netwerkbenadering. Aangezien netwerken een duurzaam karakter hebben vormen de actoren in het netwerk 

regels die de interacties reguleren. 
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3.7 Invloed en macht 

 

In een planvormingsproces proberen actoren invloed uit te oefenen op het gedrag of keuzen van andere actoren. 

De verdeling van macht tussen actoren speelt in het planvormingsproces van infrastructuurprojecten dan ook een 

belangrijke rol. Invloed wordt gezien als een kenmerk van relaties tussen actoren (Bovens e.a., 2001). Niet alleen 

actoren, maar ook contextfactoren, zoals wet- en regelgeving oefenen invloed uit. Macht is daarentegen 

gekoppeld aan actoren. Een actor heeft macht als deze over de middelen beschikt die in een situatie gevolgen 

hebben gehad of zouden hebben als de actor ze had ingezet (Huberts & Kleinnijenhuis, 1994). Instituties kunnen 

middelen aandragen en afhankelijkheden creëren tussen actoren. In de deze paragraaf wordt ingegaan op het 

concept van hulpbronnen om macht en invloed te analyseren.  

 

3.7.1 Actoren en hun relaties in netwerken 

 

Afhankelijkheidsrelaties zijn voor het ontstaan en voortbestaan van netwerken van belang. De aard en de mate 

van afhankelijkheid leiden tot ongelijkwaardige posities van de actoren. Hierdoor beschikt niet elke actor over 

dezelfde mogelijkheden om het besluitvormingsproces te sturen. Afhankelijkheden worden veroorzaakt door de 

ongelijke verdeling van middelen of hulpbronnen over de actoren (Kräwinkel, 1997).  

 

Tabel 3.4 

Mate van afhankelijkheid tussen actoren 

 Belang van het middel voor de actor 

Mogelijkheid tot vervanging van 

het middel door de actor 

Hoog  Laag 

Laag Hoge mate van afhankelijkheid Lage mate van afhankelijkheid 

 

Hoog Lage mate van afhankelijkheid  Onafhankelijkheid 

 

Bron: Scharpf, 1978 

 

Scharpf (1978) gebruikt hulpbronnen en de verdeling daarvan om afhankelijkheidsrelaties te typeren (zie tabel 

3.4). Er is volgens Scharpf sprake van een hoge mate van afhankelijkheid als er een groot belang wordt gehecht 

aan de hulpbron waarover de ene actor beschikt en de andere actoren niet en dat bovendien de vervangbaarheid 

van de hulpbron moeilijk is. 
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De relaties tussen de actoren typeert Scharpf als wederzijds afhankelijk, eenzijdig afhankelijk en wederzijds 

onafhankelijk (zie tabel 3.5).  

 

Tabel 3.5 

Afhankelijkheden 

Actor A afhankelijk van Actor B 

 

Hoog  Laag 

Actor B afhankelijk van Actor A 

Hoog Wederzijdse afhankelijkheid Eenzijdige afhankelijkheid 

 

Laag Eenzijdige afhankelijkheid  Wederzijdse onafhankelijkheid 

 

 

Bron: Scharpf, 1978 

 

3.7.2 Hulpbronnen of middelen 

 

Hulpbronnen zijn alle middelen waarover actoren beschikken bij het beïnvloeden van beleidsprocessen en in het 

bijzonder planvormingsprocessen. Ten eerste kunnen instituties hulpmiddelen aan actoren toewijzen. 

Hulpmiddelen, zoals juridische competenties, financiële hulpbronnen en informatiebronnen, zijn ongelijk verdeeld. 

Scharpf heeft een interpretatie over deze hulpmiddelenverdeling die ervan uit gaat dat als actor A een bepaald 

hulpmiddel tot zijn beschikking heeft die Actor B niet heeft, Actor A macht heeft over Actor B (Scharpf, 1978). Het 

bezit van hulpbronnen die andere actoren nodig hebben of graag zouden verwerven, biedt de mogelijkheid om 

het gedrag van die anderen te beïnvloeden.  

 

Bovens e.a. (2001) hanteren een brede definitie van middelen die gebruikt worden in de strijd om beleid. Ten 

eerste onderscheiden zij dwang en geweld als middel. Radicale protest- en actiegroepen gebruiken dwang en 

geweld om invloed uit te oefenen. In een land met een lange democratische traditie zoals Nederland, speelt dit 

invloedsmiddel nauwelijks een rol. Daarnaast hebben gezagsposities invloed, omdat zij min of meer 

vanzelfsprekend recht geven aan bepaalde actoren om beslissingen te nemen. Ten derde is informatie en 

deskundigheid een middel. Kennis van zowel inhoud als proces maakt het mogelijk de eigen belangen en visies 

overtuigend uit te dragen. Financiën en organisatie, maatschappelijke steun en relaties zijn andere 

invloedsmiddelen. Bovens e.a. (2001) onderscheiden publiciteit en politiek-bestuurlijke know-how als laatste 

invloedsmiddelen. Deze hulpbronnen worden in dit afstudeeronderzoek aangevuld, omdat deze nu te breed 

geformuleerd zijn. Klok (1993) onderscheidt zeven hulpbronnen: fysieke goederen, personen, informatie, tijd, 

geld, rechten of bevoegdheden en vertrouwen.  
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Integratie van beide opsommingen levert de volgende hulpbronnen in dit afstudeeronderzoek op:  

1. Formele bevoegdheden:  

2. Financiën: 

3. Menskracht 

4. Beroep op wet- en regelgeving 

5. Relaties  

6. Kennis (informatie en deskundigheid) 

7. Reputatie en vertrouwen: 

8. Maatschappelijke steun 

9. Publiciteit 

 

3.7.3 Posities  

 

Binnen de besluitvorming spelen actoren een centrale rol. Tussen deze actoren bestaan zoals al aan de orde is 

gekomen afhankelijkheden. Daarnaast hebben actoren ongelijkwaardige posities ten opzichte van elkaar. Deze 

ongelijkwaardigheid heeft consequenties voor het verloop en de uitkomst van de besluitvorming (Kräwinkel, 

1997). De positie, die de verhouding tussen de actoren aangeeft, is bepalend voor de mogelijkheid van een actor 

om het verloop van de besluitvorming te beïnvloeden of in een gewenste richting te sturen. Teisman (1992) 

onderscheidt drie posities: interactie-, de prikkel- en de interventiepositie.  

 

De interactiepositie wordt ingenomen door actoren die deelnemen aan het planvormingsproces. Door relaties aan 

te gaan proberen actoren hun doelen na te streven en de daarvoor benodigde middelen en medewerking van 

derden te verkrijgen. Met de inzet van middelen, of hulpbronnen, proberen de actoren het besluitvormingsproces 

te sturen (Kräwinkel, 1997). Er zijn drie vormen van interacties te onderscheiden, waarbij de intensiteit als 

maatstaf dient (Teisman, 1992). De eenvoudigste vorm betreft wederzijdse aanpassing. Bij deze vorm passen 

actoren hun strategie aan op basis van communicatie met elkaar, waarbij kennis wordt genomen van elkaars 

standpunten. Bij gezamenlijke besluitvorming maken actoren wederzijds bindende afspraken. Gedelegeerde 

besluitvorming is de intensiefste vorm, waarbij de actoren een nieuw gezamenlijk orgaan oprichten, waarbinnen 

de besluitvorming vorm krijgt (Kräwinkel, 1997).  

 

De tweede positie, de prikkelpositie, wordt ingenomen door actoren die aan de zijlijn van het planvormingsproces 

staan. Een mogelijkheid waarmee een actor aan de zijlijn invloed kan uitoefenen is door het geven van prikkels. 

Met een prikkel wil de actor het gedrag van een ander beïnvloeden in de zijn of haar gewenste richting. Prikkels 

kunnen stimulerend werken, zoals steun door inbreng van middelen of belemmerend door het ontnemen van 

middelen. 

 

De interventiepositie wordt ingenomen door actoren die in positieve zin een ongelijkwaardige positie bezitten. Dit 

geldt zowel voor actoren die deelnemen aan het planvormingsproces, als die zich aan de zijlijn bevinden. 

Interventie kan vooraf plaatsvinden door invloed uit te oefenen op de context waarbinnen de besluitvorming zich 

afspeelt, zoals het vaststellen van spelregels. Daarnaast kan er tijdens het proces gebruik worden gemaakt van 

de interventiepositie. Dit gebeurt in impassesituaties (Kräwinkel, 1997). 
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3.7.4 Rollen 

 

De in paragraaf 3.7.3 beschreven posities duiden op mogelijkheden van actoren om het verloop van de 

besluitvorming binnen netwerken te sturen. Of de actor de mogelijkheden gebruikt hangt af van de feitelijke 

bijdrage, de rol. Er worden op basis van de indeling van Teisman (1992) en Kräwinkel (1997) negen rollen 

onderscheiden: initiator, supporter, participant, criticus, aanpasser, selector, makelaar, arbiter en intermediair. 

Deze rollen worden gehanteerd in het door Teisman toegepaste rondenmodel.  

 

Een proces kent een initiator, de actor die iets wil en daar naar handelt. Bij grote infrastructuurprojecten is vaak 

de rijksoverheid de initiator. Om van initiatief tot uitvoering te brengen is een actor afhankelijk van derden, door 

het ontbreken van alle vereiste middelen. Actoren die het initiatief steunen en denken voordeel te behalen 

behoren tot de (potentiële) supporters. Supporters ondersteunen het initiatief indien voordeel behaald kan worden 

en mits zij over de middelen beschikken om die rol daadwerkelijk te vervullen. Naast de supporters kunnen 

zogenaamde critici onderscheiden worden, die tegen de genomen initiatieven zijn. Bij infrastructuurprojecten 

kunnen dat bijvoorbeeld bewoners zijn of milieugroeperingen. Of de critici ook daadwerkelijk de mogelijkheden 

hebben om het proces te doen stagneren, hangt van hun positie en het bezit van middelen af. Aanpassers zijn 

actoren die langs de zijlijn staan en geen direct belang hebben bij het initiatief, maar wel de middelen bezitten. 

Een aanpasser kan op grond van de middelen waartoe hij bezit een initiatief verhinderen of een aanpassing 

daarvan eisen. In een besluitvormingsproces zijn ook actoren die bindende beslissingen kunnen nemen. Deze 

actoren worden getypeerd als selectoren. Tijdens een impasse in de besluitvorming kan een derde onafhankelijke 

actor worden ingeschakeld, de zogenaamde makelaar. De makelaar heeft als rol de impasse te doorbreken door 

bemiddeling, advies en overleg. De arbiter of scheidsrechter doet bindende uitspraken in een conflict waar er 

geen wil meer is tot consensusvorming. Ten slotte wordt nog het type intermediair onderscheiden. De intermediair 

identificeert zich niet met het initiatief maar weet wel de juiste actoren te mobiliseren (Kräwinkel, 1997). 

 
3.7.4 Arena’s als deelnetwerken 

 

In netwerken zijn deelnetwerken of arena’s te onderscheiden. Een arena is ‘de plaats waar een specifieke groep 

van actoren keuzes maakt op basis van hun percepties van problemen, oplossingen en elkaars strategieën’ 

(Koppenjan en Klijn, 2004, p.50). Dit sluit ook aan bij het eerder besproken rondenmodel. Teisman spreekt in dit 

verband over rollenspelen in plaats van arena’s (Teisman, 1995). 

 

3.7.5 Regels 

 

De plaatsbepaling van wet- en regelgeving in netwerken brengt met zich mee dat regelgeving effect kan hebben 

op de actoren zelf, de relaties tussen de actoren en hun posities daarin en op de omgeving waarin actoren 

opereren (Kräwinkel, 1997). De vraag welke type regels er zijn, is door verschillende auteurs uiteenlopend 

beantwoord. Volgens Ostrom worden besluitvormingsprocessen door drie factoren beïnvloed: situationele 

factoren en sociaal-culturele factoren beïnvloeden wat besluitvormers kunnen en willen; institutionele factoren 

beïnvloeden wat zij mogen en moeten (Ostrom, 1990).  
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De institutionele factor wordt verdeeld in:  

 

Boundary rules:  Deze regels bepalen welke actor in welke fase deel mag nemen aan het 

besluitvormingsproces 

Scope rules:  Deze regels geven aan waar de actoren zich over mogen bezighouden en welk 

detailniveau hetgeen heeft.  

Position and authority rules:  Deze regels geven aan welke rechten en plichten de actoren in het proces 

hebben. Bestuurders hebben andere rechten en plichten dan belangengroepen.  

Procedural rules:  Deze regels bepalen de voortgang van het proces. Dit zijn bijvoorbeeld regels die 

bepalen hoe lang een bepaalde fase in het proces mag duren.  

Information rules: ·· Deze regels geven aan hoe gevonden informatie verwerkt moet worden. 

Aggregation rules:  Deze regels geven aan hoe tussenresultaten tot eindresultaten dienen te worden 

omgezet (Ostrom, 1990).  

 

Klijn gaat uit van twee typen regels, interactieregels en arenaregels (Klijn, 1996) (zie tabel 3.6). Interactieregels 

betreffen regels met een procedureel karakter. Deze regels bepalen wat wel of niet is toegestaan bij interacties, of 

wie wel of niet betrokken is. Arenaregels hebben het karakter van duiding van een stuk werkelijkheid. Deze regels 

bepalen bijvoorbeeld wat als een goede infrastructurele inpassing wordt gezien of wat de identiteit van actoren is 

(Klijn, 1996). 
 
 

Tabel 3.6 Een typologie van regels 

 Omschrijving Aspecten Voorbeelden 

Interactieregels Regels die spelinteracties 

reguleren; regels dus die 

specificeren wat wel en niet 

toegelaten is in spelen tussen 

actoren 

Toegang - exclusiviteit 

- selectie 

- exitmogelijkheden 

Omgang - (non)interventie 

- Informatievoorziening 

- Conflict 

Arenaregels Regels die de spelsetting reguleren; 

regels dus die specificeren van welk 

type spel en netwerk er in een 

concreet geval sprake is 

Werkelijkheid - identiteit 

- produkt 

 

Beloning - status 

- evaluatiecriteria 

 

Posities  - status 

- bevoegdheden 

 

Bron: Klijn, 1996 
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3.8 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is zowel de netwerkbenadering als de institutionele benadering aan de orde gekomen. Daarbij is 

geconcludeerd dat de institutionele benadering past bij voorliggend afstudeeronderzoek omdat deze benadering 

uitgaat van de invloed van instituties op het besluitvormingsproces. Instituties zijn in enge zin wet- en regelgeving 

en beïnvloeden het proces door middel van posities, rollen en interacties. Regels beïnvloeden de verdeling van 

hulpbronnen en specificeren wat wel en niet toegelaten is in de interactie tussen actoren. De institutionele 

netwerkbenadering van Klijn en van Buuren (2004) gaat uit van de invloed die instituties uitoefenen op het 

besluitvormingsproces en gaat uit van netwerken. Voorliggend afstudeeronderzoek sluit aan bij de benadering 

van Klijn en van Buuren (2004), omdat de benadering uitgaat van de ontwikkeling van government naar 

governance en uitgaat van de afhankelijkheden tussen actoren. De rollen, posities en interacties en de invloed 

van wet- en regelgeving daarin staan in dit onderzoek centraal en worden in het empirische gedeelte onderzocht. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de operationalisering van voorgaande begrippen en het conceptueel model 

(beschreven in hoofdstuk 1, paragraaf 1.5). 
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4 Methode van onderzoek 
 

4.1 Inleiding 

 

De voorgaande hoofdstukken zijn ingegaan op de context en het theoretisch kader die als basis dienen voor 

voorliggend afstudeeronderzoek. In hoofdstuk 2 is ingegaan op de eerste deelvraag3 en zijn de kenmerken van 

het planvormingsproces behandeld. Daarin is geconcludeerd dat de complexiteit van het planvormingsproces van 

infrastructuurprojecten veroorzaakt wordt door de ruimtelijke spreiding en de lange doorlooptijd. De ruimtelijke 

spreiding resulteert in veel betrokken actoren en Nimby-gedrag, de lange doorlooptijd heeft tot gevolg dat wet- en 

regelgeving kunnen wijzigen en de bestuurlijke context verandert. Daarnaast is hoofdstuk 2 ingegaan op de 

wijzigingen in het planvormingsproces. Deelvraag 34 is behandeld in het derde hoofdstuk, waar de verschillende 

theoretische benaderingen op het planvormingsproces zijn gepresenteerd. In dit hoofdstuk worden de in de vorige 

hoofdstukken behandelde context en theoretische begrippen vertaald naar het empirische gedeelte van dit 

onderzoek. Voor beantwoording van de overige deelvragen is empirische kennis noodzakelijk. Dit hoofdstuk 

bevat de verantwoording van de manier waarop deze kennis wordt verkregen. 

 

In hoofdstuk 1, paragraaf 1.5 is het conceptueel model gepresenteerd en uitgelegd. Het conceptueel model is 

uitgewerkt aan de hand van drie stappen. Paragraaf 4.2 gaat in op de verantwoording van de case-studie en gaat 

in op de drie stappen. Paragraaf 4.3 tot en met paragraaf 4.5 behandelen de drie stappen die zijn uitgevoerd in 

het empirisch onderzoek. Paragraaf 4.6 gaat in op de datacollectie en de selectie van respondenten. Paragraaf 

4.7 beschrijft de methode van dataverwerking.  

 

4.2 Onderzoeksontwerp 

 

Deze paragraaf behandelt het onderzoeksontwerp voor de empirische studie. Het onderzoeksontwerp gaat in op 

de collectie en analyse van data (Bryman, 2008). Het empirisch onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een 

meervoudige case-studie; een diepgaande analyse van meerdere gevallen of verschijnselen. Bij de cases zijn 

drie stappen uitgevoerd: 1) de bestuurlijke netwerkanalyse, 2) snelle en goede besluitvorming, 3) de wijzigingen 

van de Commissie Elverding. Eerst wordt ingegaan op de keuze en verantwoording van de multiple case-studie. 

Vervolgens worden de drie stappen beschreven.  

 

4.2.1 Meervoudige case-studie 

In kwalitatieve studies, zoals dit onderzoek, is een case-studie een veel gebruikt onderzoeksontwerp. Een case-

studie biedt de onderzoeker de mogelijkheid om unieke kenmerken van het onderzoeksobject te achterhalen en 

maakt het mogelijk om een diepgaande analyse te maken van een bepaald verschijnsel of geval (Bryman, 2008). 

Een case-studie kan zowel een enkelvoudige of meervoudige case-studie inhouden. In dit afstudeeronderzoek is 

gekozen voor een meervoudige case-studie. De keuze voor een meervoudige case-studie in dit onderzoek is dat 

elke casus een relevante bijdrage levert en dat de combinatie van casussen relevante inzichten leveren ten 

aanzien van de onderzoeksvraag. Er zijn verschillende typen cases, zoals de extreme en unieke case of de 

                                                        
3 Wat zijn de kenmerken van het planvormingsproces van infrastructuurprojecten en welke wijzigingen worden 
naar aanleiding van de Commissie Elverding in het planvormingsproces doorgevoerd? 
4 Wat zijn de oorzaken van vertraging en of versnelling in het planvormingsproces van infrastructuurprojecten? 
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voorbeeldstellende case. Twee cases zijn in dit onderzoek voorbeeldstellend: het project A4 Burgerveen Leiden 

en het project A15 Maasvlakte Vaanplein. Deze cases hebben als doel om de omstandigheden en condities in de 

normale gang van zaken te analyseren (Yin, 2003). Daarnaast is gekozen voor een unieke case. Het project 

Westerscheldetunnel is gekozen omdat dit project overeenkomsten vertoont met de Nieuwe Westelijke 

Oeververbinding, beschreven in de inleiding en tevens aanleiding van dit onderzoek. De Nieuwe Westelijke 

Oeververbinding komt aan bod in de conclusie en discussie (hoofdstuk 9). 

 

Selectie van cases 

De selectie van de cases is uitgevoerd op basis van een aantal criteria. Het eerste criterium houdt in dat het 

planvormingsproces van de case is afgerond. Dit betekent dat voor het desbetreffende project er sprake is van 

een onherroepelijk Tracébesluit. Projecten moeten dus of al gerealiseerd zijn of in de uitvoeringsfase bevinden. 

Deze voorwaarde is gehanteerd omdat dit afstudeeronderzoek ingaat op het planvormingsproces van de start van 

het project tot aan het Tracébesluit. Aangezien de Commissie Elverding in 2008 haar advies heeft uitgebracht en 

deze adviezen en voorstellen pas sinds 2009 geleidelijk zijn ingevoerd, is er nog geen enkel project waarvan het 

gehele planvormingsproces doorlopen is met deze nieuwe procedures. Dit betekent dat de gekozen cases niet te 

maken hebben gehad met de vernieuwde procedures. Door cases te onderzoeken die de niet aangepaste 

procedure hebben doorlopen en deze te analyseren kan onderzocht worden in hoeverre de Commissie Elverding 

de juiste problemen heeft geanalyseerd en aangepakt. De tweede voorwaarde heeft te maken met de grootte van 

het project. Aangezien de Commissie Elverding zich voornamelijk heeft gericht op projecten van nationaal belang, 

is in dit onderzoek dit criterium overgenomen. Dit betekent dat deze projecten ook gebruik maken van de 

Tracéwetprocedure. De derde voorwaarde heeft te maken met de actualiteit van het project. Daarbij wordt 

verondersteld dat bij een project waarbij recent het Tracébesluit is genomen, exogene factoren die de context van 

de infrastructuurprojecten beïnvloeden minder bepalend zijn. Voorgaande criteria hebben geresulteerd in het 

project A15 Maasvlakte Vaanplein, het project A4 Burgerveen Leiden en het project Westerscheldetunnel.  

 

Beperkte generaliseerbaarheid 

Een belangrijke kanttekening bij dit onderzoek is de generaliseerbaarheid. De beperkte generaliseerbaarheid is 

een veelvoorkomende kritiekpunt bij een case-studie. Voor dit onderzoek is het echter niet haalbaar om de 

resultaten te generaliseren voor alle planvormingsprocessen van infrastructuurprojecten. Dit zou namelijk 

betekenen dat er formeel minimaal dertig cases onderzocht zouden moeten worden. Dit was binnen de tijd en 

ruimte van een masterthesis niet mogelijk. Dat de uitkomsten niet generaliseerbaar zijn betekent niet dat dit 

onderzoek niet bijdraagt aan de kennis over het planvormingsproces van infrastructuurprojecten. In dit 

kwalitatieve onderzoek wordt bijgedragen aan de inzicht in specifieke situaties en de verscheidenheid in 

planvormingsprocessen. Kennis over specifieke situaties voegt toe aan de algemene kennis over het onderwerp 

(Jansen, 2005). Door het planvormingsproces van drie cases diepgaand te analyseren wordt een eerste stap 

gezet in de vraag of de wijzigingen in de wet- en regelgeving bijdragen aan versnelling.  
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4.2.2 Opbouw en operationalisering empirisch onderzoek  

 

Het empirisch gedeelte van dit onderzoek is opgebouwd uit drie stappen. In paragraaf 4.3 tot en met 4.5 worden 

deze stappen geoperationaliseerd.  

 

� Stap 1: Bestuurlijke netwerkanalyse 

In stap 1 wordt een bestuurlijke netwerkanalyse op de cases uitgevoerd. De bestuurlijke netwerkanalyse 

van Koppenjan en Klijn (2004) maakt onderscheid tussen de actoranalyse, de besluitvormingsanalyse 

en de netwerkanalyse. Met deze stap wordt geanalyseerd hoe het planvormingsproces van de cases is 

verlopen. De resultaten van stap 1 zijn terug te vinden in paragraaf 5.2, paragraaf 6.2 en paragraaf 7.2. 

� Stap 2: Snelle en goede besluitvorming 

In stap 2 worden de cases vergeleken met indicatoren van snelle en goede besluitvorming. Getoetst 

wordt of er bij de cases sprake is van snelle en goede besluitvorming op basis van management van 

inhoud, management van het proces en management van instituties (Koppenjan en Klijn, 2004). Stap 2 

wordt voor de cases uitgewerkt in paragraaf 5.3, paragraaf 6.3 en paragraaf 7.3. 

� Stap 3: Wijzigingen Commissie Elverding 

Stap 1 en 2 samen geven inzicht in het verloop van het planvormingsproces en geven inzicht in de vraag 

in hoeverre de cases voldoen aan snelle en goede besluitvorming. Op basis van stap 1 en 2 kan 

vervolgens ingegaan worden op de wijzigingen van de Commissie Elverding. Door de analyse van het 

planvormingsproces en de indicatoren van snelle en goede besluitvorming te vergelijken met de 

wijzigingen van de Commissie Elverding kan de vraag beantwoord worden in hoeverre de wijzigingen 

van de Commissie Elverding bijdragen aan snelle en goede besluitvorming. De uitwerking van stap 3 

vindt plaats in hoofdstuk 8.  

 

4.2.3 Relatie met het conceptueel model 

 

Het conceptueel model is geoperationaliseerd aan de hand van de drie stappen beschreven in paragraaf 4.2.2. 

Hierbij is aansluiting gezocht bij Koppenjan en Klijn (2004) door gebruik te maken van de bestuurlijke 

netwerkanalyse en de criteria van snelle en goede besluitvorming. In de bestuurlijke netwerkanalyse en de criteria 

van snelle en goede besluitvorming wordt ingegaan op de posities, de rollen en de interacties, opgenomen in het 

conceptueel model. In de bestuurlijke netwerkanalyse wordt gebruik gemaakt van de uitwerking van rollen en 

posities beschreven in hoofdstuk 3, paragraaf 3.7.  
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4.3 Stap 1: Bestuurlijke netwerkanalyse 

 

In de bestuurlijke netwerkanalyse wordt onderscheid gemaakt tussen een actoranalyse, een 

besluitvormingsanalyse en een netwerkanalyse. De verbinding van deze drie analyses geven volgens Koppenjan 

en Klijn (2004) inzicht in de complexiteit van bestuurlijke processen en besluitvormingsprocessen.  

 

Tabel 4.1 

Bestuurlijke netwerkanalyse 

Actoranalyse 1. Organisatiedoelen in kaart brengen 

2. Identificeer de betrokken actoren 

3. Reconstrueer de percepties van de actoren 

4. Analyseer de positie en de afhankelijkheden 

van de actoren. 

Besluitvormingsanalyse 5. Bepaal de arena 

6. Identificeer en analyseer de stagnaties en 

doorbraken 

Netwerkanalyse 7. Inventariseer de interacties tussen actoren 

8. Inventariseer de percepties van de actoren 

9. Inventariseer de institutionele context 

Bron: Koppenjan en Klijn (2004) 

 

De actoranalyse begint bij het formuleren van de probleemdefinitie op basis van interviews met verschillende 

actoren. Vervolgens is het van belang in kaart te brengen welke actoren belangrijk zijn voor het realiseren van 

een oplossing en welke actoren de oplossing van het probleem kunnen verhinderen. Als de actoren bekend zijn is 

het relevant te achterhalen wat de percepties van deze actoren zijn. De laatste fase van de actoranalyse is het 

vaststellen van de posities van de actoren in het netwerk. In deze fase wordt bijvoorbeeld bekeken over wat voor 

hulpmiddelen de actoren beschikken en in hoeverre deze hulpmiddelen vervangbaar zijn. Daarmee kan de 

afhankelijkheid ook inzichtelijk worden gemaakt. De besluitvormingsanalyse gaat in op de arena’s waarin de 

belangrijke beslissingen worden genomen. Daarnaast richt deze analyse zich op de stagnaties en doorbraken in 

het proces. De netwerkanalyse gaat in op de interactiepatronen tussen actoren en de formele en informele regels. 

Naast het in kaart brengen van de hulpmiddelen die actoren tot hun beschikking hebben en de afhankelijkheden 

die daardoor ontstaan wordt de positie van een actor bepaald door de interactiepatronen. Daarnaast wordt 

ingegaan op de institutionele context, die uit formele en informele regels bestaat.  
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Operationalisering stap 1 

In tabel 4.2 zijn de indicatoren de aspecten die onderdeel vormen van de bestuurlijke netwerkanalyse uitgewerkt 

in indicatoren en in interviewonderwerpen. De interviewguide die gehanteerd is tijdens de interviews en 

gebaseerd is op onderstaande tabel is opgenomen in de bijlage (bijlage 2). 

 

Tabel 4.2 Operationalisering bestuurlijke netwerkanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Eigen bewerking op basis van Koppenjan en Klijn (2004) 
  

Aspecten  Indicatoren  Interviewonderwerpen  
Actoranalyse  Probleemdefinitie Is er een gedeelde probleemdefinitie?  

Betrokken actoren Welke actoren zijn te onderscheiden?  
Welke actoren zijn belangrijk voor het realiseren 
van het initiatief?  
Welke actoren hebben belangen bij het 
probleem of de oplossing? 

Percepties Welke beelden hebben actoren?  
Zijn er verschillen in deze beelden/ percepties?  

Posities Over welke middelen/hulpbronnen beschikken 
de actoren?  
Hoe belangrijk zijn die middelen? 
Is er sprake van eenzijdige of wederzijdse 
afhankelijkheid?  
Welke actoren zijn cruciaal gezien hun 
middelen?  

Besluitvormingsanalyse  Ronden Wat zijn de belangrijkste beslissingen? 
Arena In welke arena’s werden de belangrijkste 

beslissingen genomen? Welke actoren waren 
daarbij betrokken?  

Stagnaties en 
doorbraken 

Welke stagnaties waren er en wanneer? 
Welke doorbraken waren er en wanneer?  

Strategieën Welke strategieën hadden de actoren?  
Netwerkanalyse  Interacties Welke actoren zijn centraal en perifeer te 

beschouwen?  
Welke actoren interacteren veel en weinig met 
elkaar?  

Institutionele context Welke regels waren van invloed?  
Interactieregels? 
Arenaregels?  
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4.4 Stap 2: Snelle en goede besluitvorming 

 

Om een oordeel te kunnen geven in hoeverre bij de cases sprake is van snelle en goede besluitvorming wordt 

gebruik gemaakt van de theorie van Koppenjan en Klijn (2004). Deze theorie geeft een ideaaltypische 

beschrijving van snelle en goede besluitvorming. Dergelijke besluitvorming kan bestaan bij optimale invulling van 

management van de inhoud, management van het proces en management van instituties. Enerzijds formuleren 

zij zogenaamde ‘disentanglers’. Deze disentanglers verminderen de onzekerheid in het planvormingsproces. 

Deze standaard antwoorden op onzekerheid zijn inadequaat voor complexe projecten in een netwerkbenadering. 

Anderzijds formuleren Koppenjan en Klijn (2004) ‘entanglers’.  Deze entanglers verminderen niet de onzekerheid 

maar managen de onzekerheid. De onafhankelijke variabelen zijn geoperationaliseerd in meerdere indicatoren. 

Per indicator is aangegeven wat daarbij volgens Koppenjan en Klijn positief bijdraagt aan snelle en goede 

besluitvorming en negatief (tabel 4.3). Daarbij zijn de disentanglers als negatief geclassificeerd en de entanglers 

als positief. In bijlage 3 is de vragenlijst opgenomen die gehanteerd is in deze stap. De vragenlijst bevat stellingen 

over de positieve en negatieve elementen van snelle en goede besluitvorming. Daarbij is gebruik gemaakt van 

een vijfpuntsschaal van Likert. Daarnaast is ruimte gegeven voor toelichting van de stellingen door de 

respondenten.  

 
Tabel 4.3 Snelle en goede besluitvorming 

 
Bron: Eigen bewerking op basis van Koppenjan en Klijn (2004)  

Onafhankelijke 
variabele 

Indicatoren  Positief  Negatief  

Management van 
inhoud 

Doelvervlechting en 
winstkansen 

Zoek naar 
doelvervlechting 
winstkansen 

Focus op correcte analyse 
van het probleem door 
veelvuldig onderzoek 

Geleidelijk trechteren Inhoudelijk startpunt 
zonder fixatie op 
oplossingen 

Stapsgewijze ordening van 
het proces 

Adaptief vermogen Cognitief leren, 
negotiated knowledge 

Uitwerken van een 
oplossing gebaseerd op 
analyse 

Management van 
proces 

Samenwerking Focus op samenwerking Focus op acceptatie van 
voorstellen 

Schakelen tussen oplossing 
en probleem 

Parallel schakelen van 
oplossingen, probleem 
en doel 

Serieel schakelen en 
verkleinen van aantal 
partijen 

Betrekken van juiste partijen Partijen betrekken op 
basis van interesse 

Partijen betrekken op basis 
van expertise en 
competentie 

Resultaatgerichte werkvorm Zoek naar interactie Combineren van 
competenties en middelen 
bij een partij 

Management van 
instituties 

Verbindend vermogen en 
schaalvervlechting 

Zoek naar institutionele 
verbanden met als doel 
een meer integrale 
benadering 

Verminderen van 
afhankelijkheden door het 
simplificeren van regels en 
scheiden van taken en 
verantwoordelijkheden 

Passende sturing Herzien van de 
afhankelijkheden op 
basis van de integrale 
benadering van het 
probleem 

Versterken van centraal 
leiderschap 
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4.5 Stap 3: De Commissie Elverding en snelle en goede besluitvorming 

 

In tabel 4.4 zijn de wijzigingen van de Commissie Elverding opgenomen. Per categorie zijn indicatoren opgesteld. 

Deze indicatoren worden vergeleken met de resultaten van de twee voorgaande stappen. De resultaten van stap 

1 en stap 2 zijn input voor de interviewguide die gehanteerd is in deze stap (bijlage 4).  

 

Tabel 4.4 Wijzigingen Commissie Elverding 

 
Onafhankelijke variabele Indicator  
Verbeteringen in 
bestuurscultuur en 
voorbereiding  

Duidelijkheid over 
verantwoordelijkheden 

De projecteigenaar is 
verantwoordelijk voor de 
snelheid en kwaliteit.  

Verbeteringen in de 
verkenningsfase 

Kostenraming In de kostenramingen moet 
rekening worden gehouden met 
draagvlak. 

Ruime participatie Eerdere en ruimere participatie. 
Gebiedsgerichte benadering Het probleem moet integraal en 

gebiedsgericht worden opgelost.  
Termijnen van inspraak De termijnen zijn niet vrijblijvend.  
Voorkeursbeslissing De verkenningsfase wordt 

afgesloten met een 
voorkeursbeslissing waarin een 
bestuurlijke overeenkomst en 
financiële onderbouwing zijn 
opgenomen.  

Weging van effecten Effecten worden op hoofdlijnen 
gewogen op basis van 
vuistregels. 

Verbeteringen in de 
planuitwerkingsfase 

Alternatieven 1 alternatief wordt er uitgewerkt 
in de planuitwerkingsfase. 

Gebruik van doelvoorschriften De voorkeursbeslissing wordt 
uitgewerkt met doelvoorschriften 
en met minder onderzoek, 
minder details en minder partijen 

Opleveringstoets Introductie van een 
opleveringstoets. 

Verbeteringen in de juridische 
sfeer 

Termijnen van besluiten Inkorting van de termijn waarop 
de Raad van State beslist over 
het Tracébesluit. Van 12 naar 6 
maanden.  

Beroepsmogelijkheden Inperking van de  
beroepsmogelijkheden tussen 
overheden onderling over het 
Tracébesluit.  

Bron: Eigen bewerking 
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4.6 Methoden van datacollectie 

 

Datacollectie voor case-studies kan op basis van zes bronnen plaatsvinden: documenten, archiefbescheiden, 

interviews, directe observaties, participerende observatie en fysieke artefacten. Elk type bron heeft voor- en 

nadelen en is vaak complementair aan het andere type (Yin, 2003). Vandaar dat het gebruik van meerdere 

bronnen een toegevoegde waarde heeft. In dit afstudeeronderzoek wordt gebruik gemaakt van 

documentenanalyse, het afnemen van interviews en een schriftelijke enquête. Door gebruik te maken van 

meerdere bronnen in dit onderzoek wordt de validiteit en betrouwbaarheid vergroot. Er kan namelijk triangulatie 

plaatsvinden (Yin, 2003). 

 

Bij het planvormingsproces worden meerdere documenten gepubliceerd zoals de startnotitie, notitie reikwijdte en 

detailniveau en de structuurvisie. Deze documenten kunnen informatie geven over het verloop van het 

planvormingsproces van het project. Een documentanalyse is relevant voor dit onderzoek omdat documenten de 

exacte benaming van personen en processen bevatten (Yin, 2003). Interviews zijn de tweede bron die in dit 

onderzoek zijn gebruikt. In kwalitatief onderzoek zijn twee typen interviews mogelijk: het ongestructureerde 

interview en het semi-gestructureerde interview (Bryman, 2008). In dit onderzoek wordt het semi-gestructureerde 

interview gehanteerd. De voornaamste reden voor de keuze voor semi-gestructureerde interviews ligt in het feit 

dat het dan mogelijk is ‘cross-case’ vergelijkingen te maken. Een ongestructureerd interview kan leiden tot totaal 

verschillende behandelde onderwerpen tussen de cases. Het semi-gestructureerde interview is door middel van 

een persoonlijk interview afgenomen. Het persoonlijk interview heeft als voordeel dat er een hoge respons is, dat 

de verzamelde data een hoge kwaliteit hebben, doordat de interviewer bij onduidelijkheden uitleg kan geven en 

dat de interviewer extra relevante data kan verzamelen. Daarnaast komen de resultaten uit de eerste hand en 

heeft de respondent niet de mogelijkheid met anderen te overleggen om tot een antwoord te komen (Miller & 

Salkind, 2002). Daarnaast is gebruik gemaakt van een vragenlijst. Deze vragenlijst, waarin gebruik is gemaakt 

van een vijfpuntsschaal van Likert is schriftelijk afgenomen bij de respondenten die ook benaderd zijn voor de 

interviews. In de vragenlijst wordt gevraagd een aantal stellingen te beoordelen en toelichting te geven over de 

gegeven beoordeling. Doordat de vragenlijst is gestuurd aan respondenten waarmee een interview is afgenomen, 

is het probleem van een lage respons (deels) ondervangen.  

 
Selectie van respondenten 

Er is in voorliggend onderzoek gezocht naar respondenten die kunnen spreken namens de actoren die een rol 

hebben gespeeld in het planvormingsproces van het project Westerscheldetunnel, het project MaVa A15 en het 

project A4 Burgerveen Leiden. Daarbij is gestreefd naar vertegenwoordiging van de relevante partijen van het 

project. De belangrijkste actoren tijdens het planvormingsproces van de drie infrastructuurprojecten zijn de 

projectorganisatie (Rijksoverheid), het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig ministerie van Verkeer en 

Waterstaat en ministerie van VROM), de provincies, betrokken gemeenten en eventueel betrokken private 

partijen. Om een goed inzicht te krijgen in het planvormingsproces zijn per case met vertegenwoordigers van in 

ieder geval drie betrokken partijen interviews afgenomen. De interviews waren open en informeel en hadden een 

tijdsduur van ongeveer 1 uur. Na het afnemen van de interviews kwamen geen nieuwe zaken aan de orde, 

waardoor het zogenaamde punt van ´theoretical saturation´ is bereikt.  Bij kwalitatief onderzoek is het niet 

mogelijk te bepalen wanneer voldoende data is verzameld en er dus voldoende respondenten zijn geïnterviewd. 

Het is aan de onderzoeker om te bepalen wanneer dat punt zich voordoet (Bryman, 2008). Bij interviews is dit 

punt bereikt, als nieuwe interviews geen nieuwe inzichten meer geven. Van de interviews zijn geluidsopnamen 

gemaakt, waardoor de kans op verlies van waardevolle informatie tot een minimum is beperkt. Hiervoor is bij 
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aanvang van het interview goedkeuring van de respondent gevraagd. Een overzicht van de respondenten is te 

vinden in bijlage 1.  

 

4.7 Methode van dataverwerking 

 

De resultaten van de drie stappen zijn op twee manieren verwerkt. De resultaten van de semigestructureerde 

interviews van stap 1 en stap 3 zijn aan de hand van de onderwerpen in de interviewguide verwerkt. De 

resultaten van stap 2 zijn verwerkt aan de hand van de stellingen.  

 

Stap 1 en stap 3 

Een veelgebruikte methoden bij het analyseren van kwalitatieve data is coderen. Uit de tekst van de 

geïnterviewden worden in dat geval sleutelbegrippen gecodeerd (Bryman, 2008). In dit onderzoek zou 

bijvoorbeeld vertraging, stagnatie of wetgeving een sleutelbegrip kunnen zijn. Toch is in dit onderzoek niet 

gekozen om de resultaten te coderen. Codering draagt niet bij aan het behalen van de doelstelling van dit 

afstudeeronderzoek. Het doel is om inzicht te verwerven in het effect van de wijzigingen van de Commissie 

Elverding in het planvormingsproces. Het gaat daarbij om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. De woorden in hun 

context betekenen voor dit afstudeeronderzoek meer dan het analyseren van losse tekstdelen en de frequenties 

van sleutelbegrippen (Bryman, 2008). In dit afstudeeronderzoek is gekozen om verslagen te schrijven aan de 

hand van de onderwerpen opgenomen in de interviewguide. Om fouten te voorkomen en er zeker van te zijn dat 

de woorden van de respondent niet uit hun context zijn gehaald, zijn de conceptverslagen ter controle naar de 

respondenten gestuurd. Na deze controlestap is het verslag vastgelegd.  

 

Stap 2 

Voor stap 2 is een vragenlijst gestuurd aan de respondenten met daarin stellingen waarbij gebruik is gemaakt van 

een Likert-schaal. De Likert-schaal bevat 5 stappen, te weten, ´helemaal mee oneens´, ´mee oneens´, ´neutraal´, 

´mee-eens´ en ´helemaal mee eens´. Naast deze classificatie is de mogelijkheid geboden en verzocht om 

toelichting te geven over het gegeven antwoord. De toelichtingen op de stellingen en de resultaten van de 

interviews uit stap 1 zijn gebruikt om de resultaten van stap 2 te verwerken.  

 

4.8 Afsluiting 

 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de methodologie van het onderzoek. De operationalisering is gedaan aan de hand 

van de bestuurlijke netwerkbenadering en de indicatoren van snelle en goede besluitvorming, geformuleerd door 

Koppenjan en Klijn (2004). In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 5) komt de eerste case aan bod, de 

Westerscheldetunnel.  
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5 Case-studie 1: Het project Westerscheldetunnel 
 

5.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek van de bestuurlijke netwerkanalyse en de 

analyse van snelle en goede besluitvorming van de eerste case besproken. Door middel van de bestuurlijke 

netwerkanalyse wordt het planvormingsproces van het project Westerscheldetunnel gereconstrueerd (paragraaf 

5.2). Informatie is verkregen door het afnemen van interviews met vertegenwoordigers van de actoren betrokken 

bij het proces. De resultaten van de interviews zijn verwerkt in hierna volgende paragrafen. Er wordt besproken 

dat stagnaties en versnellingen niet veroorzaakt worden door wet- en regelgeving, maar door de politieke urgentie 

en het zicht op financiering. Paragraaf 5.3 gaat in op de vraag in hoeverre bij het project sprake is van snelle en 

goede besluitvorming volgens de criteria van Koppenjan en Klijn (2004). Ondanks de lange doorlooptijd van het 

project voldoet het project aan een aantal criteria. In de conclusie (paragraaf 5.4) wordt ingegaan op de 

vertragingen en de oorzaken daarvan in het planvormingsproces en de criteria waaraan het project 

Westerscheldetunnel niet voordoet. Bijzonder aan het project is de oprichting van een NV, dat heeft geresulteerd 

in versnelling van het planvormingsproces. 

 

Inleiding van het project Westerscheldetunnel 

De plannen voor aanleg van een vaste verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland dateren uit 

de jaren ’30. Ondernemers uit Goes lieten toen het eerste ontwerp maken waarbij gebruik werd gemaakt van 

afgezonken betonnen elementen. In 1955 toonde een onderzoek van de Zeeuws-Vlaamse Kamer van 

Koophandel aan dat de vervoersstromen tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland een vaste 

oeververbinding noodzakelijk maakten (Boekema en Kuijpers, 2001). Pas in 1998 is uiteindelijk de bouw van de 

Westerscheldetunnel gestart en in maart 2003 is de tunnel in gebruik genomen. De uiteindelijk gerealiseerde 

oeververbinding(figuur 5.1)  is een 6,6 kilometer lange boortunnel die loopt van Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland) 

naar Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen) (NV Westerscheldetunnel, 2001). Door de tunnel is de afstand tussen 

Middelburg en Terneuzen van ruim 65 kilometer afgenomen naar 30 kilometer (Boekema en Kuijpers, 2001).  

 

Figuur 5.1: Westerscheldetunnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Bron: Provincie Zeeland, 1992 
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5.2 Bestuurlijke netwerkanalyse 

 

In deze paragraaf wordt het project Westerscheldetunnel geanalyseerd en gereconstrueerd door middel van de 

bestuurlijke netwerkanalyse. De eerstvolgende paragrafen beschrijven het planvormingsproces van het project 

Westerscheldetunnel. Daarin wordt ingegaan op de actoren, de stagnaties en doorbraken en de regels. Het 

planvormingsproces wordt beschreven aan de hand van ronden. In de conclusie komen de actoranalyse, de 

besluitvormingsanalyse en de netwerkanalyse aan bod. 

 

5.2.1. Ronde 1: Onderzoek, ontwerp en uitstel van de realisatie 

 

In 1966 werd door Rijkswaterstaat een studie verricht naar een verbinding over dan wel onder de Westerschelde 

door. Dit onderzoek resulteerde in 1968 in ruim tien mogelijke tracés met daarbij ook technische, planologische 

en financiële onderbouwingen voor deze tracés. De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat besloot in 

1970 op basis van deze onderzoeken dat eind 1973 met de bouw van de verbinding begonnen kon worden.  

 

Twee jaar na het besluit werd het verlenen van toestemming voor de bouw voor onbepaalde tijd naar de toekomst 

verschoven. Een gebrek aan financiële middelen leidde in deze periode tot voortdurend uitstel van 

besluitvorming. In 1978 kwam er door een vernieuwd ontwerp bestaande uit een brugdeel en een tunneldeel weer 

enig perspectief. In 1980 werd vanwege het financiële risico nogmaals afgezien van het plan. De Provinciale 

Staten van Zeeland namen een motie aan waarin de provincie het kabinet tot een keuze dwong. Dit leidde tot een 

nieuwe overeenkomst tussen het rijk en de provincie waarin werd vastgesteld dat uiterlijk in 1983 met de aanleg 

zou worden begonnen. Echter in dat jaar werd het project van de politieke agenda verwijderd zodat de aanleg 

wederom werd uitgesteld. Andere projecten kregen in die tijd voorrang boven de Westerscheldetunnel (Boekema 

en Kuijpers, 2001). 

 

Hoewel in deze ronde het initiatief vanuit de markt kwam en Rijkswaterstaat in 1966 een studie heeft verricht naar 

de verbinding, nam de provincie Zeeland het initiatief over. Echter door een gebrek aan financiën en politieke 

agendering werd besloten de verdere planvorming stop te zetten.  

 

5.2.2 Ronde 2: Start nieuwe procedure 

 

In 1986 startte een nieuwe periode van het project. Door technologische ontwikkelingen werd het mogelijk 

boortechnieken te gebruiken voor de verbinding. Daarnaast kwam het initiatief voor de oeververbinding veel 

sterker bij het bedrijfsleven te liggen. Een belangrijke doorbraak kwam in 1990 door het besluit van de toenmalige 

minister van Verkeer en Waterstaat om jaarlijks 41,1 miljoen gulden (20,2 miljoen euro) ter beschikking te stellen 

(Boekema en Kuijpers, 2001). Dit bedrag werd jaarlijks besteed aan het veer tussen Breskens en Vlissingen. Een 

tunnelverbinding zou het veer overbodig maken, waardoor het ministerie van Verkeer en Waterstaat het bedrag 

dat jaarlijks besteed werd aan dit veer ter beschikking stelde voor het project Westerscheldetunnel. In deze fase 

bleef de provincie Zeeland de initiator van het project. In het Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 1981 en in 

het Rijkswegenplan 1984 was de Westerscheldetunnel niet opgenomen als onderdeel van het hoofdwegennet. 

Daarom lag het initiatief voor het project en de bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot tracévaststelling bij 

de provincie Zeeland en niet bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (Commissie Mer, 2011). 
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De gemeente Terneuzen, die voorstander was van de verbinding, propageerde in deze fase voor het project. Het 

tracé zou aanlanden bij Terneuzen, waardoor de bereikbaarheid van de gemeente sterk verbeterde. Met name 

door inzet van de burgemeester van Terneuzen is de gemeente betrokken geweest bij de tracévaststelling. In 

1990 is de tracénota en de MER bekendgemaakt, waarop in maart 1991 het definitieve besluit door de 

Provinciale Staten werd genomen voor het uiteindelijk definitieve tracé. 

 

5.2.3 Ronde 3: Vaststellen tracé en bestemmingsplan Borsele 

 

In deze ronde werd het tracévaststellingsbesluit genomen door de provincie. Vervolgens heeft de gemeente 

Terneuzen het definitieve tracé in haar bestemmingsplan verwerkt. Bij de gemeente Borsele was veel weerstand 

tegen de verbinding en tegen het tracévaststellingsbesluit en werd het bestemmingsplan pas in 1996 vastgesteld.  

 

Op 1 maart 1991 werd het tracévaststellingsbesluit van Provinciale Staten van Zeeland genomen. Het besluit 

koos voor ‘tracé 3’ maar stelde daarbij: “De vraag in hoeverre al dan niet tot de bouw van een vaste 

oeververbinding over de Westerschelde zal (kunnen) worden overgegaan, is bij deze beslissing niet aan de orde”. 

Daarnaast werd opgemerkt: “Wij verhelen niet dat de vorm waarin dit tracé met bijbehorende randvoorwaarden in 

de tracénota/MER is beschreven op dit moment financieel niet realiseerbaar lijkt” (Commissie MER, 2011). Het 

tracé was door de provincie vastgesteld, maar het project had nog onvoldoende financiering. Ondanks 

onvoldoende financiering deed de provincie een prijsaanbieding. Daarin stond opgenomen dat er een tunnel in 

het zuidelijke deel moest worden gebouwd, een kunstmatig eiland op de Middelplaat en vervolgens een brug op 

het noordelijk deel. Naast deze brug-tunnelcombinatie was in de aanbieding opgenomen dat de 

aannemerscombinatie ook een beter alternatief kon ontwerpen en dat een boortunnel voor het volledige tracé ook 

tot de mogelijkheden behoorden. De twee serieuze aannemerscombinaties boden beide een volledige boortunnel 

aan. De keuze voor een boortunnel kwam uit de markt. De aannemerscombinatie Kombinatie Middelplaat 

Westerschelde kreeg in 1993 de definitieve opdracht voor de bouw van de verbinding (Boekema en Kuijpers, 

2001).  

 

De gemeente Terneuzen heeft invloed uitgeoefend op het tracé. Er zijn besluiten genomen over verlenging van 

het tracé, de aansluitingen en de precieze locatie. In eerste instantie waren er bij Terneuzen twee 

tracémogelijkheden. Uiteindelijk is het meest westelijke tracé gekozen, de voorkeur van de gemeente Terneuzen. 

Het besluit betreffende de aansluitingen en verlenging van het tracé heeft veel tijd gekost. De aanpassingen 

waren in eerste instantie niet financieel haalbaar. Uiteindelijk heeft de gemeente Terneuzen en het Havenschap 

financieel bijgedragen. Daarmee waren de ‘wensen’ van de gemeente ingewilligd.  

 

De gemeente Borsele heeft zich in eerste instantie verzet tegen het besluit betreffende het tracé. Het tracé liep 

door de Zak van Zuid Beveland, dat door de gemeente en haar burgers als zeer waardevol werd ervaren en was 

aangewezen als waardevol cultuur landschap. De gemeente had een machtsmiddel in handen en stelde: “wij 

stellen het bestemmingsplan niet vast”. Hiertoe is een procedure gevoerd, die de provincie uiteindelijk bij de Raad 

van State heeft verloren. De Raad van State gaf aan dat de provincie en de gemeente terug naar de 

onderhandelingstafel moesten gaan om eerst te proberen er samen uit te komen. Deze beslissing zorgde ervoor 

dat de houding van de provincie veranderde en dat de provincie bereid werd tot compensatie. Dit heeft geleid tot 

een convenant tussen de provincie en de gemeente, waarin de gemeente is gecompenseerd. Het tracé werd 

verplaatst zodat deze ten westen van de Zak van Zuid Beveland kwam te lopen. Daarnaast werd het tolplein naar 
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het noorden verplaatst en werd het Sloebos (een bos van 30 hectare rond het tolplein) opgenomen in het 

ontwerp. De gemeente Borsele streefde verplaatsing van het tolplein na om te voorkomen dat er sluipverkeer zou 

komen door de Zak van Zuid Beveland. Daarnaast werd er in het convenant afgesproken dat er een 

bedrijventerrein ontwikkeld mocht worden, het zogeheten ‘Sloepoort’. Voorgaand convenant heeft ervoor gezorgd 

dat de gemeente niet de aanwijzigingsprocedure heeft afgewacht en in 1996 het bestemmingsplan heeft 

vastgesteld. Deze compensatiemaatregelen zijn zonder financiële bijdrage van de gemeente Borsele 

gerealiseerd. 

 

De rijksoverheid was bereid om mee te werken maar wilde dat de gehele verantwoordelijkheid voor de vaste 

oeververbinding door de provincie werd genomen. Wel besloot het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het 

ministerie van Financiën om het geld wat jaarlijks besteed werd aan het veer tussen Vlissingen en Breskens voor 

gedurende 30 jaar aan de provincie over te dragen als gedeeltelijke dekking van de kosten (Boekema en 

Kuijpers, 2001). De provincie heeft gezocht naar mogelijkheden om met bovenstaand besluit en financiën van de 

provincie en de banken het project te financieren. Daarbij is ook een DBFM-contract5 onderzocht waarbij de 

aannemer naast ontwerp en bouw ook verantwoordelijk werd voor de financiering. Echter lukte het de provincie 

niet om de financiering van het project rond te krijgen. In het voorjaar van 1995 heeft de provincie dit kenbaar 

gemaakt aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

 

5.2.4 Ronde 4: Oprichting NV Westerscheldetunnel  

 

Nadat in 1995 duidelijk werd dat de provincie het project niet kon financieren heeft het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat besloten het project over te nemen. Voorwaarden bij dat besluit betroffen de oprichting van een NV 

die verantwoordelijk was voor de bouw en exploitatie en het invoeren van een speciale wet. In 1996 werd een 

bestuursovereenkomst ondertekend door toenmalig Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en 

Commissaris van de Koningin van  Zeeland van Gelder. In deze bestuursovereenkomst werd de oprichting van 

een zogenaamde NV Westerscheldetunnel vastgesteld die verantwoordelijk was voor de bouw en de exploitatie 

van de tunnel (Boekema en Kuijpers, 2001).  

 

De NV is opgericht met twee aandeelhouders: De provincie Zeeland en het Rijk (zie figuur 5.2). Door uitgifte van 

aandelen werd niet het ministerie van Verkeer en Waterstaat de belangrijkste speler vanuit de rijksoverheid, maar 

het ministerie van Financiën. Het oprichten van een NV betekende ook dat er afstand kwam tussen de NV en de 

rijksoverheid. Deze afstand betekende dat de NV niet direct te maken had met kabinetswisselingen of wijzigingen 

in voorkeuren. Dit vergrootte de slagvaardigheid van de NV. De Tunnelwet Westerschelde6 maakte het mogelijk 

dat een NV werd opgericht en dat deze NV bevoegd was om tol te heffen. Ondanks dat er een discussie in de 

Kamer heeft gespeeld over de wet, heeft de wet later voor veel versnelling gezorgd. De wet lag na de discussie in 

de Kamer vast, terwijl beleid veel gemakkelijker gewijzigd kon worden. 

  

                                                        
5 DBFM-contract is de afkorting voor: Design Build Finance Maintain. Dit is een PPS-samenwerkingsvorm waarbij 
de private partij verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het beheer (Rijkswaterstaat, 
2011). 
6 De Tunnelwet Westerschelde is een lex specialis en is op 1 oktober 1998 in werking getreden (Eerste Kamer, 
2011).  
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 Figuur 5.2 Organisatieschema NV Westerscheldetunnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NV Westerscheldetunnel, 2001 

 

De organisatiestructuur was bij de oprichting van de NV redelijk uniek (figuur 5.2). In eerste instantie had de 

provincie Zeeland het initiatief. Gezien de grote risico’s en de beperkte middelen van de provincie werd besloten 

om de rijksoverheid een dominante rol te geven. Dit heeft geleid tot een aandelenverdeling waarin de 

rijksoverheid 95,4 procent van de aandelen heeft en de provincie Zeeland de resterende 4,6 procent. De aanleg 

van de tunnel en de bijkomende weginfrastructuur werden uitgevoerd door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. 

Rijkswaterstaat was ook verantwoordelijk voor de grondverwerving, vergunningen en ruimtelijke ordening. De 

aannemerscombinatie Kombinatie Middelplaat Westerschelde was verantwoordelijk en contractueel gebonden 

aan het ontwerp en de bouw van de tunnel (Boekema en Kuijpers, 2003).  
 

5.2.5 Ronde 5: Start bouw en oplevering 

 

Nadat de NV Westerscheldetunnel was opgericht startte de bouw in 1998. De opleverdatum werd gesteld op 15 

maart 2003 (Boekema en Kuijpers, 2003). Met de opening van de Westerscheldetunnel op 14 maart 2003 is deze 

opleverdatum gehaald. Sinds 2003 richt het project zich op instandhouding en exploitatie. De NV 

Westerscheldetunnel heeft de bevoegdheid om ten minste 30 jaar (en ten hoogste 50 jaar) de instandhouding en 

exploitatie op zich te nemen (Rijksoverheid, 2004).  

 

5.2.6 Conclusie 

 

In deze paragraaf wordt aan de hand van de actoranalyse, de besluitvormingsanalyse en de netwerkanalyse de 

conclusie behandeld van de bestuurlijke netwerkanalyse van het project Westerscheldetunnel.  
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Actoranalyse 

In tabel 5.1 zijn de betrokken actoren opgenomen. De rollen en posities van de actoren zijn in de loop van het 

proces gewijzigd. De belangrijkste actor is uiteindelijk de Westerscheldetunnel NV geworden. Deze actor werd bij 

oprichting in 1996 verantwoordelijk voor het project. De Westerscheldetunnel NV was afhankelijk van de 

menskracht en de kennis van Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt waren ruim 120 mensen van Rijkswaterstaat ter 

beschikking voor het project. De oprichting van de NV had ook tot gevolg dat niet het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat een grote rol speelde, maar het ministerie van Financiën. De aandelen van de NV werden namelijk 

beheerd door dit ministerie. De provincie Zeeland was in het begin van het proces de initiator. Met de oprichting 

van de NV Westerscheldetunnel veranderde de rol van de provincie. De provincie werd een selector en stond 

meer aan de zijlijn van het proces. De gemeente Terneuzen was supporter in het proces. De gemeente was actief 

betrokken en heeft geprobeerd het proces zo snel mogelijk te laten verlopen.  

 

Tabel 5.1 Actoren project Westerscheldetunnel  

Actor Rol Hulpmiddelen 

   

Westerscheldetunnel NV Initiator en selector Formele bevoegdheden, 

Reputatie en vertrouwen 

provincie Zeeland Initiator Formele bevoegdheden en 

relaties 

Ministerie van Financiën Selector Formele bevoegdheden, 

Financiën  

Rijkswaterstaat Administrateur Menskracht, kennis 

Gemeente Terneuzen Supporter Relaties 

Gemeente Borsele Critici Beroep op wet- en regelgeving 

Bron: Eigen onderzoek 

 

De gemeente Borsele was een criticus. Deze actor verzette zich tegen het tracévaststellingsbesluit door het 

weigeren van het vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

Besluitvormingsanalyse 

De verschillende ronden van het project Westerscheldetunnel zijn in de vorige paragrafen aan de orde geweest. 

Daarbij zijn vijf ronden onderscheiden:  

1. Start van het project in 1966 tot en met het in 1983 verdwijnen van het project van de politieke agenda.  

2. Start van een nieuwe procedure in 1986 tot en met het tracévaststellingsbesluit in 1991.  

3. Het tracévaststellingsbesluit in 1991 tot en met het vaststellen van het bestemmingsplan van Borsele in 

1996. 

4. Oprichting van de NV Westerscheldetunnel in 1995 tot en met de start van de bouw in 1998.  

5. De start van de bouw tot de uiteindelijke oplevering in maart 2003.  
 

In deze ronden waren er stagnaties en doorbraken. De respondenten gaven de volgende stagnaties aan in het 

planvormingsproces van het project. Hierna volgen eerst de stagnaties.  

 

 



65 
 

1. Onvoldoende politieke urgentie op nationaal niveau 

Al in 1966 startte een onderzoek naar de verbinding tussen Vlissingen en Terneuzen. De provincie was 

initiatiefnemer van het project, maar had extra financiering nodig vanuit de rijksoverheid. Hoewel het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat twee keer besloot om de verbinding te realiseren, werd daar ook twee 

keer vanaf gezien door de financiële risico’s en het gebrek aan urgentie. Andere projecten kregen voorrang 

boven de Westerscheldetunnel.  

 

2. Onvoldoende financiële middelen vanuit de provincie 

Zoals hiervoor genoemd was de provincie initiatiefnemer van het project. Echter de provincie had 

onvoldoende financiële middelen om het project te realiseren en was daardoor afhankelijk van de 

rijksoverheid. Hoewel de rijksoverheid besloot het geld dat besteed werd aan het veer tussen Breskens en 

Vlissingen beschikbaar te stellen aan de provincie, kreeg de provincie de financiën niet rond.  

 

3. Tegenwerking gemeente Borsele 

De gemeente Borsele was tegenstander van het tracé van de Westerscheldetunnel. Daarbij heeft de 

gemeente gebruik gemaakt van het instrument van het vaststellen van het bestemmingsplan. De gemeente 

heeft geweigerd het bestemmingsplan aan te passen. De provincie heeft gedreigd met een 

aanwijzingsbesluit, maar is uiteindelijk terechtgewezen door de Raad van State. De Raad van State 

oordeelde dat beide partijen in overleg moesten gaan. Hoewel in 1991 al het tracévaststellingsbesluit is 

genomen, is pas in 1996 het bestemmingsplan van Borsele vastgesteld. Daarbij is het tracé verlegd en het 

tolplein verplaatst.  

 

Naast stagnaties waren er ook doorbraken in het planvormingsproces van het project Westerscheldetunnel. De 

volgende doorbraken werden door de respondenten aangegeven.  

 

1. Het besluit tot compensatie van de gemeente Borsele, vastgelegd in een convenant 

Door het weigeren van de gemeente Borsele om het bestemmingsplan aan te passen heeft de provincie 

Zeeland gedreigd met een aanwijzingsbesluit. De provincie is echter terechtgewezen door de Raad van 

State. Dit heeft er toe geleid dat de provincie bereid werd tot overleg en samenwerking. Dit heeft uiteindelijk 

geleid tot een convenant tussen beide partijen waarin de gemeente werd gecompenseerd.  

 

2. Het besluit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om het project over te nemen en daarmee 

samenhangend de oprichting van de NV Westerscheldetunnel en het inwerking treden van de Tunnelwet 

Westerschelde 

In 1995 is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat besloten om het project over te nemen. Daarbij 

werden voorwaarden gesteld dat er een NV Westerscheldetunnel werd opgericht en dat er een Tunnelwet 

Westerschelde kwam. Het besluit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat betekende ook dat de 

financiën van het project rond waren. De NV Westerscheldetunnel zorgde voor afstand tussen het project en 

de rijksoverheid. Daarmee was het project niet direct afhankelijk van een nieuwe samenstelling van het 

kabinet, of nieuwe voorkeuren en belangen. De Tunnelwet Westerschelde zorgde er daarnaast voor dat de 

Eerste en Tweede Kamer zich committeerden aan het project. De wet werd namelijk door zowel de Eerste 

Kamer als de Tweede kamer goedgekeurd. 
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Netwerkanalyse 

In de netwerkanalyse wordt ingegaan op de interacties in en de institutionele context van het project 

Westerscheldetunnel. Er vond veel overleg plaats tussen de gemeente Terneuzen, de gemeente Borsele, de 

provincie Zeeland en de Westerscheldetunnel NV. Er waren ambtelijke werkgroepen en ook op bestuurlijk niveau 

waren er een keer per kwartaal overleggen. Er heeft weinig interactie plaatsgevonden tussen de gemeente 

Borsele en de gemeente Terneuzen. Hier was minder behoefte aan, omdat beide gemeenten verschillende rollen 

hadden.  

 

Naast de gebruikelijke wetgeving die van toepassing is bij het planvormingsproces van een infrastructuurproject 

speelde de Tunnelwet Westerscheldetunnel een belangrijke rol. Deze wet maakte het mogelijk dat er een 

Westerscheldetunnel NV kon worden opgericht en dat op het tracé tol geheven kon worden. Daarnaast zorgde de 

wet er voor dat zowel de Eerste als de Tweede Kamer gecommitteerd waren aan het project, zoals reeds is 

genoemd. 

  
5.3 Snelle en goede besluitvorming 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het project Westerscheldetunnel voldoet aan snelle en 

goede besluitvorming conform het ideaaltype van Koppenjan en Klijn. In hoofdstuk vier is ingegaan op de 

indicatoren die daarbij horen. Hierna worden de resultaten besproken. De resultaten zijn samengevat in tabel 5.2.  

 

Tabel 5.2 Snelle en goede besluitvorming 

Snelle en goede besluitvorming 

Indicator Oordeel Korte toelichting 

 

Doelvervlechting en winstkansen Neutraal Een duidelijke focus op winstkansen, maar ook op een 

correcte analyse.  

Adaptief vermogen Neutraal De focus lag op ‘proven technology’, maar er was ook 

ruimte voor nieuwe inzichten 

Samenwerking Positief Teamvorming en acceptatie van het ontwerp werd als 

de belangrijkste factor voor succes gezien. 

Schakelen tussen oplossing en 

probleem 

Negatief Dat er een tunnel gebouwd zou worden lag lange tijd 

vast, alleen de manier waarop was nog niet besloten.  

Betrekken van juiste partijen Positief Partijen die geen belang hadden werden niet 

toegelaten.  

Resultaatgerichte werkvorm Neutraal Kennisoverdracht was belangrijk, maar de 

competenties en middelen lagen ‘slechts’  bij twee 

partijen.  

Verbindend vermogen en 

schaalvervlechting 

Positief Toekomstig beheer en onderhoud en tolinning hebben 

een grote invloed gehad op het ontwerp.  

Passende sturing Neutraal De NV Westerscheldetunnel had de leiding en 

verantwoordelijkheid voor het project, maar was 

afhankelijk van de kennis van andere partijen. 

Bron: Eigen bewerking 
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De tabel wordt hierna toegelicht aan de hand van ‘management van inhoud’, ‘management van het proces’ en 

‘management van instituties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de toelichting die de respondenten bij de 

stellingen hebben gegeven.  

 

5.3.1 Management van inhoud  

 

De traditionele benadering voor het management van de inhoud bij projecten omvat een ex ante probleemanalyse 

door wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens worden er doelen en criteria opgesteld voor de ontwikkeling en 

selectie van de optimale oplossing. Verschillen in percepties en voorkeuren worden opgelost door het probleem 

en de doelstelling zo te formuleren dat de verschillende percepties en voorkeuren worden geïntegreerd 

(Koppenjan en Klijn, 2004).  

 

In het project Westerscheldetunnel is deze traditionele benadering deels terug te vinden. Als alternatief voor de 

veerverbinding en als betere verbinding tussen Vlissingen en Terneuzen kwam een tunnelverbinding al heel snel 

aan de orde. Al in 1966 startte Rijkswaterstaat met een onderzoek naar de verbinding waarbij werd besloten om 

een tunnel aan te leggen. Toen het tracévaststellingsbesluit was genomen en de NV Westerscheldetunnel 

opgericht waren er drie doelen: op tijd, binnen budget en voldoen aan kwalitatieve eisen. Daarnaast was er een 

sterke focus op een correcte analyse. Veel onderzoek is gedaan op met name het technisch gebied en op het 

terrein van veiligheid. De uitspraak: ‘onderzoek leidt tot kennis en dus tot een goede analyse van het probleem’ 

door een van de actoren past in deze benadering. Ten slotte is getracht om maximaal gebruik te maken van 

“proven technology”.   

 

De netwerkbenadering, die aansluit bij snelle en goede besluitvorming volgens Koppenjan en Klijn, komt ook 

terug in het project. Er is namelijk wel ruimte gelaten om de oplossing aan te passen. De provincie Zeeland heeft 

een prijsaanbieding uitgedaan waarin specifiek gevraagd werd om een brug-tunnelcombinatie. Echter was er in 

de uitvraag ook ruimte overgelaten voor een andere oplossing. De markt kwam met de uiteindelijk gerealiseerde 

oplossing: een volledige boortunnel. Daarnaast was een volledige analyse van de geoptimaliseerde oplossing niet 

mogelijk, omdat de Westerscheldetunnel een van de eerste tunnels was die met de boortechniek werd 

gerealiseerd. Hiertoe is internationale ervaring bij het project betrokken om de analyse te kunnen doen. In die zin 

was er sprake van cognitief leren. Ook is er bij genomen besluiten een ‘no-nonsense’ aanpak toegepast en is er 

niet altijd gestreefd om bij een besluit een complete analyse uit te voeren. Dit om de snelheid van het proces te 

verhogen.  

 

5.3.2 Management van het proces 

 

Het project Westerscheldetunnel past voor een deel de aanbevelingen toe die Koppenjan en Klijn formuleren voor 

het management van het proces. Door meerdere actoren is aangegeven dat er een sterke focus was op 

samenwerking. De gemeente Terneuzen is vanaf de start van het project betrokken. Daarnaast is er een intensief 

overleg opgestart met de bestuurders en burgers uit de omgeving. Bovendien leidde de oprichting van de NV 

Westerscheldetunnel tot een andere rolverdeling. Traditioneel gezien was de rijksoverheid (Rijkswaterstaat) 

verantwoordelijk voor een infrastructuurproject. In dit project kreeg Rijkswaterstaat de rol als kennisleverancier 

onder verantwoordelijkheid van de NV. Partijen zonder belang werden niet toegelaten tot het proces en waar 
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mogelijk werd interactie tussen partijen gestimuleerd. Ten slotte bevonden de competenties en middelen zich niet 

bij een partij. Zoals aangegeven zorgde de NV voor een andere rolverdeling. De NV beschikte over de financiën 

en de Rijksoverheid over de kennis en wettelijke macht.  

 

Aan de andere kant lag de oplossing van het project al heel snel vast. Het startpunt was daarmee helder. Met 

name de vraag hoe de tunnel gebouwd zou worden was in het begin niet duidelijk. Door toepassing van een DCM 

(Design Construct Maintain) contract was de aannemer verantwoordelijk voor beantwoording van deze vraag en 

heeft daar ook oplossingen voor aangedragen. Hiermee was er in het project dus niet een volledige fixatie op de 

oplossingen. Wel was er een duidelijke scheiding tussen oplossingen, het probleem en de doelen. Dit in 

tegenstelling tot wat Koppenjan en Klijn onder snelle en goede besluitvorming aanbevelen.  

 

5.3.3 Management van instituties 

 

Door toepassing van een DCM-contract is op veel terreinen sprake geweest van een integrale benadering. Door 

dit contract is tijdens het ontwerp en de bouw veel aandacht besteed aan toekomstig beheer en onderhoud. Ook 

de tolinning, waarbij veel partijen betrokken zijn geweest, heeft een grote rol gespeeld bij het ontwerp en de 

bouw. Daarnaast zorgde de focus op toekomstig beheer en onderhoud en tolinning ervoor dat geleidelijk de 

afhankelijkheden tussen partijen zijn veranderd. Wel is geprobeerd om de taken en verantwoordelijkheden te 

scheiden en regels te simplificeren. Echter met het doel om processen effectiever en efficiënter te laten lopen in 

plaats van vermindering van de afhankelijkheden. Hoewel de NV de leiding en de verantwoordelijkheid had over 

het project was er geen sprake van centraal leiderschap. Rijkswaterstaat had door het leveren van kennis en 

mensen ook sturing.  

 

5.4 Conclusie 

 

Het planvormingsproces van het project Westerscheldetunnel heeft tientallen jaren geduurd. Er zijn meerdere 

keren onderzoeken gestart naar de verbinding, maar deze zijn ook meerdere keren stopgezet. Er was in het 

begin onvoldoende politieke urgentie voor het project. De Provincie Zeeland, in eerste instantie initiatiefnemer van 

het project heeft geprobeerd het project te realiseren. Door onvoldoende financiële middelen was de provincie 

afhankelijk van de rijksoverheid. Pas in 1996 besloot het ministerie van Verkeer en Waterstaat het project 

daadwerkelijk te realiseren en te financieren. In de overeenkomst werd afgesproken een NV op te richten die 

verantwoordelijk zou worden voor de bouw en exploitatie. De gemeente Borsele heeft geprobeerd het project 

tegen te houden door haar bestemmingsplan niet vast te stellen. Uiteindelijk is door compenserende maatregelen 

de gemeente Borsele overstag gegaan. Het project Westerscheldetunnel voldoet ondanks de lange doorlooptijd 

aan een aantal criteria van snelle en goede besluitvorming. Ten eerste was er veel aandacht voor teamvorming 

en samenwerking. Ten tweede werden alleen partijen met een belang toegelaten in het proces. Ten derde heeft 

toekomstig beheer en onderhoud door toepassing van een DCM-contract invloed gehad op het ontwerp, wat heeft 

bijgedragen aan het verbinden vermogen en schaalvervlechting. Criteria waaraan het project niet voldoet of in 

onvoldoende mate zijn ten eerste het schakelen tussen oplossing en probleem. Er was sprake van een seriële 

schakeling van probleem en oplossing.  Daarnaast bevonden de competenties en middelen zich slechts bij de NV 

en Rijkswaterstaat. Er waren daardoor weinig afhankelijkheden tussen de partijen.  
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6 Case-studie 2: Het project A15 Maasvlakte-Vaanple in 
 

6.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk komt de tweede case-studie aan bod: het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. De opbouw van het 

hoofdstuk is vergelijkbaar met hoofdstuk 5. Eerst worden de resultaten van de bestuurlijke netwerkanalyse 

besproken. Daarin vindt ook een reconstructie van het planvormingsproces plaats aan de hand van ronden. In 

paragraaf 6.3 komt aan bod in hoeverre het project voldoet aan de criteria van snelle en goede besluitvorming. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. Hierna volgt eerst een korte beschrijving van het project.  

 

Inleiding van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein 

Het project A15 Maasvlakte-Vaanplein omvat de verbreding van ongeveer 40 kilometer snelweg en bestaat uit vijf 

delen. In het eerste deel, van de Maasvlakte tot aan de Thomassentunnel bij Rozenburg, wordt de N15 omgezet 

tot een A-weg. Het tweede gedeelte, van Rozenburg naar Spijkenisse wordt verbreedt van 2x2 naar 2x3 rijbanen. 

De kruising van de Botlek vindt plaats via een brug. De nieuwe Botlekbrug wordt breder en hoger dan de oude 

Botlekbrug. Het vierde gedeelte, de hoofd- en parallelbaan tussen het Beneluxplein en Vaanplein wordt verbreed. 

De hoofdbaan wordt 2x3 en de parallelbaan 2x2. Ten slotte worden ook de verbindingswegen van het knooppunt 

Vaanplein aangepast (Rijkswaterstaat, 2011).  

 

 

Figuur 6.1: Het project A15 Maasvlakte Vaanplein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Rijkswaterstaat, 2011 
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6.2 Bestuurlijke netwerkanalyse 

 

Het project A15 Maasvlakte Vaanplein wordt aan de hand van ronden beschreven en geanalyseerd. In de 

conclusie wordt ingegaan op de actoranalyse, de besluitvormingsanalyse en de netwerkanalyse.  

 

6.2.1 Ronde 1: Van de startnotitie tot aan de standpuntbepaling in 2001 

 

Al in 1992 is de MARICOR-studie (Maasvlakte- Ridderkerk Corridor) uitgevoerd naar de capaciteit van de A15 in 

2010. In 1995 werd in het Bestuurlijk Overleg ROM Rijnmond ( een samenwerkingsverband tussen verschillende 

overheden en private partijen) besloten dat de A15 verbreed moest worden. Vervolgens werd in 1996 de 

Startnotitie gepubliceerd. Op basis van de MARICOR-studie werd de Trajectnota/MER opgesteld. In 2000 werd 

de trajectnota/MER gepubliceerd waarin drie alternatieven waren uitgewerkt: het benuttingsalternatief, het 

uitbreidingsalternatief en het meest milieuvriendelijke alternatief.  

 

De nut en noodzaak van de verbreding stond niet ter discussie. Voor elke betrokken partij betekende de 

verbreding een betere bereikbaarheid en daardoor een economische bloei. Alleen de inpassing van de verbreding 

was een discussiepunt. In 2001 verscheen het standpunt van de minister van Verkeer en Waterstaat. De keuze 

viel op het benuttingsalternatief (V&W, 2001). Het standpunt van de minister van Verkeer en Waterstaat 

betekende ook de toezegging van financiën voor het project.  

 

6.2.2 Ronde 2: van het standpunt in 2001 tot aan het aanvullend standpunt in 2005 

 

Tussen 2001 en 2008 werd er weinig voortgang geboekt in het project A15 Maasvlakte Vaanplein. Ten eerste 

werd dit veroorzaakt door de onduidelijkheid over hoe luchtkwaliteit te onderzoeken bij infrastructuurprojecten. 

Door de vernietiging van het Tracébesluit bij het project A4 Burgerveen Leiden is Rijkswaterstaat zoekende 

geweest op welke manier luchtkwaliteit onderzocht moest worden. Uiteindelijk bood de NSL (Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) daarvoor de oplossing . Ten tweede werd de vertraging veroorzaakt 

door een discussie over de kruising van de Botlek. Er waren twee mogelijkheden: een brug of een tunnel. De 

regio wilde een Botlektunnel, maar had daar geen middelen voor. Uiteindelijk is in 2005 een aanvullend standpunt 

gekomen waarin de discussie over de kruising met de Botlek was afgerond. Er werd besloten dat er een nieuwe 

brug kwam. Ten derde werd de stagnatie veroorzaakt door onduidelijkheid over de financiën. Toen is ook een 

discussie gestart over toepassing van tolheffing bij het project. Uiteindelijk werd duidelijk dat de tolwet het niet 

mogelijk maakte om bestaande infrastructuur te beprijzen (met uitzondering van de Beneluxtunnel), alleen nieuwe 

infrastructuur. Deze discussie heeft echter een jaar geduurd. Met het aanvullend standpunt in 2005 kwam ook 

een einde aan de onzekerheid over de financiën.  

 

6.2.3 Ronde 3: de Bestuursovereenkomst en het Tracébesluit 

 

In 2008 is de bestuursovereenkomst gesloten tussen Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, Prorail, het 

Havenbedrijf Rotterdam en de (deel)gemeenten. In deze Bestuursovereenkomst werden de 

inpassingsmaatregelen vastgesteld. Daarnaast was in de Bestuursovereenkomst opgenomen dat de gemeenten 

niet in beroep zouden gaan op het Tracébesluit.  
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De bestuursovereenkomst kon pas getekend worden nadat de minister van Verkeer en Waterstaat in 2005 het 

aanvullend standpunt over de Botlekkruising had genomen. Met het nemen van het standpunt had de minister 

namelijk ‘kleur bekend’ en werd het voor de gemeenten duidelijk dat er nog maar één alternatief was. De 

gemeenten konden hierdoor het proces van de bestuursovereenkomst niet verstoren met andere varianten en 

hadden geen dubbele agenda. Voordat begonnen werd met het opstellen van het Ontwerp-Tracébesluit waren de 

onderhandelingen al afgerond en waren alle bestuurders het met het ontwerp eens.  

 

Het project was direct gekoppeld aan de ontwikkeling van de Maasvlakte 2. De A15 moest verbreed zijn voordat 

de Maasvlakte 2 werd opgeleverd. Procedureel betekende dit dat het Ontwerp-Tracébesluit gepubliceerd moest 

zijn, voordat de Maasvlakte 2 bij de Raad van State werd behandeld. In het project is gebruik gemaakt van een 

DBFM (Design Build Finance Maintain) contract. Ideeën uit de markt konden hierdoor verwerkt worden in het 

Tracébesluit. Daarnaast werden de aannemers verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering. De ruimte om 

het Tracébesluit te wijzigen was echter marginaal.  

 

6.2.4 Conclusie 

 

Aan de hand van de actoranalyse, de besluitvormingsanalyse en de netwerkanalyse wordt de conclusie 

behandeld van de bestuurlijke netwerkanalyse van het project A15 Maasvlakte Vaanplein.  

 

Actoranalyse 

De rijksoverheid was in het project de dominante actor en had de beschikking over de meeste hulpmiddelen (zie 

tabel 6.1). Het Havenbedrijf Rotterdam had een bijzondere positie omdat deze actor het hulpmiddel 

maatschappelijke steun had. Er is in de regio veel draagvlak voor de Rotterdamse haven en het Havenbedrijf 

Rotterdam. De bestuursovereenkomst zorgde voor een meer gelijkwaardige samenwerking waarin het belang van 

de gemeenten werd vertegenwoordigd. In de bestuursovereenkomst was opgenomen dat gemeenten niet in 

beroep zouden gaan tegen het Tracébesluit. Hierdoor werd het hulpmiddel waarover gemeenten beschikten 

onschadelijk gemaakt.  

 

Tabel 6.1 Actoren project A15 Maasvlakte Vaanplein 

Actor Rol Hulpmiddelen 

   

Rijksoverheid Initiator en selector Formele bevoegdheden, 

Financiën, Kennis, Beroep op 

wet- en regelgeving 

Provincie Zuid-Holland Administrateur  

Rotterdam Vooruit Supporter Menskracht 

Havenbedrijf Rotterdam Supporter Relaties, Maatschappelijke 

steun 

Gemeenten Supporters en critici Beroep op wet- en regelgeving 

Bron: Eigen bewerking 
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Besluitvormingsanalyse 

De verschillende ronden van het project A15 Maasvlakte Vaanplein zijn in de vorige paragrafen aan de orde 

geweest. Daarbij zijn drie ronden onderscheiden:  

- Van de startnotitie in 1996 tot aan de standpuntbepaling in 2001.  

- Van de standpuntbepaling in 2001 tot aan een aanvullend standpunt in 2005. 

- De bestuursovereenkomst in 2008 tot aan het Tracébesluit.  

 

In het planvormingsproces gaven de respondenten de volgende stagnaties aan: 

 

1. Onderzoek luchtkwaliteit 

Door vernietiging van het Tracébesluit van de A4 Burgerveen Leiden ontstond er onduidelijkheid over het 

onderzoek naar luchtkwaliteit. Als gevolg van deze onduidelijkheid zijn er veel onderzoeken en methoden 

gebruikt. Met het verschijnen van het NSL als overkoepelend instrument voor heel Nederland werd 

uiteindelijk duidelijk op welke manier het onderzoek uitgevoerd moest worden. 

 

2. Inpassingsdiscussie 

Er is een discussie geweest over de kruising van de Botlek. Naast de eerste doelstelling van het project A15 

MaVa om de A15 te verbreden, betrof de tweede doelstelling het oplossen van het nautisch knelpunt bij de 

Botlek-kruising. Uiteindelijk moest hierover een aanvullend standpunt van de minister van Verkeer en 

Waterstaat komen om de discussie af te ronden.  

 

3. Financiële onzekerheid 

In de fase waarin het project geen voortgang maakte door zowel de onduidelijkheid over het onderzoek naar 

luchtkwaliteit als de discussie over een Botlekbrug of Botlektunnel ontstond financiële onduidelijkheid. Als 

gevolg van deze onzekerheid ontstond een discussie over tolheffing. Dit leidde tot een discussie van een jaar 

waarin uiteindelijk werd geconcludeerd dat de Tunnelwet het niet mogelijk maakte om op bestaande 

infrastructuur tol te heffen.  

 

4. Beperkte ruimte om ideeën van de markt te gebruiken 

Het Tracébesluit legt alle maatregelen vast. Oplossingen vanuit de markt kunnen hierdoor moeilijk ingepast 

worden. Bij het project konden sommige oplossingen, aangedragen door de markt, niet verwerkt worden 

omdat het Tracébesluit al was vastgesteld. 

 

Naast stagnaties zijn er meerdere doorbraken geweest in het planvormingsproces. Deze doorbraken zijn: 

 

1. Het aanvullend standpunt 

Onduidelijkheid over de Botlek-kruising werd doorbroken door een aanvullend standpunt van de Minister van 

Verkeer en Waterstaat. De minister besloot, ondanks de wens vanuit de regio voor een Botlektunnel, te 

kiezen voor een Botlekbrug. De actoren hadden geen extra financiële middelen om de extra kosten van een 

tunnel te bekostigen. 
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2. Koppeling Maasvlakte 2 

Het Ontwerp-Tracébesluit van het project A15 Maasvlakte Vaanplein moest gepubliceerd zijn, voordat de 

Maasvlakte 2 bij de Raad van State werd behandeld. Toen in 2005 het project Maasvlakte 2 snelheid begon 

te maken, resulteerde dit in voortgang bij het project A15 Maasvlakte Vaanplein. 

 

3. Bestuursovereenkomst 

In maart 2008 is de bestuursovereenkomst getekend. Door een proces in te gaan om tot een 

bestuursovereenkomst te komen werden actoren gelijkwaardiger en ontstond er samenwerking. In de 

bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de inpassing van het tracé. Daarnaast zijn afspraken 

gemaakt die niet in het Tracébesluit zijn opgenomen zoals afspraken over de aanbesteding en over de 

vergunningverlening. In de bestuursovereenkomst was ook opgenomen dat de gemeenten geen zienswijzen 

en beroep zouden aantekenen tegen het Tracébesluit. 

 

Netwerkanalyse 

In de netwerkanalyse wordt ingegaan op de interacties in en de institutionele context van het project A15 

Maasvlakte Vaanplein. De partijen hadden zich met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst 

gecommitteerd aan een samenwerking met het Rijk. Er is vervolgens een gezamenlijke projectorganisatie 

opgericht die de verschillende belangen vertegenwoordigden. In deze organisatie zijn ook de belangen 

uitonderhandeld. De gemeenten realiseerden zich dat door gezamenlijk optreden hun belangen sterker 

vertegenwoordigd zouden worden. Hierdoor was er een groot commitment vanuit de gemeenten om samen te 

werken. Sinds de bestuursovereenkomst is de samenwerking tussen de partijen geoptimaliseerd. Op zowel 

projectgroepniveau als op directieniveau was er wekelijks contact. Ook op bestuurlijk niveau was er eens per 

kwartaal overleg. In deze bestuurlijke overleggen werden uiteindelijk de besluiten genomen.  

 

De procedurestappen die toentertijd waren opgenomen in het MIT-spelregelkader, waren leidend voor het proces 

van het project. De termijnen die bij de procedurestappen werden geformuleerd konden door de complexiteit van 

de stappen niet gehaald worden.  

 

6.3 Snelle en goede besluitvorming 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het project A15 Maasvlakte Vaanplein voldoet aan 

snelle en goede besluitvorming conform het ideaaltype van Koppenjan en Klijn. De resultaten zijn samengevat in 

tabel 6.2. Hierna wordt aan de hand van ‘management van inhoud’, ‘management van het proces’ en 

‘management van instituties’ het project beoordeeld. Daarbij wordt ingegaan op de toelichtingen die de 

respondenten bij de stellingen hebben gegeven.  
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Tabel 6.2 

Snelle en goede besluitvorming 

Indicator Oordeel Korte toelichting 

 

Doelvervlechting en winstkansen Neutraal De markt kon niet maximaal uitgedaagd 

worden. Wel zijn de doelen van de 

deelgemeenten op het gebied van ruimtelijke 

kwaliteit uitonderhandeld. 

Adaptief vermogen Positief Er was sprake van cognitief leren door het 

organiseren van teamsessies. Daarnaast zijn 

in het traject van de Bestuursovereenkomst 

veel alternatieve oplossingen gecreëerd.  

Samenwerking Positief Door middel van teambuilding sessies bewust 

op gestuurd.  

Schakelen tussen oplossing en 

probleem 

Neutraal Sprake van een stapsgewijze ordening van het 

proces. De fixatie op oplossingen werd echter 

wel doorbroken.  

Betrekken van juiste partijen Positief Partijen met belangen waren betrokken bij het 

project. 

Resultaatgerichte werkvorm Neutraal Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam 

waren dominant. Er zijn wel sessies gehouden 

om de interactie tussen partijen te 

ondersteunen.  

Verbindend vermogen en 

schaalvervlechting 

Neutraal Het project had een eendimensionaal doel.  

Passende sturing Neutraal Er was een coalitie van personen die met 

elkaar de koers hebben gezet voor het project.   

Bron: Eigen bewerking 

 

6.3.1 Management van inhoud 

 

In het project is gezocht naar doelvervlechting en winstkansen. Doelen van de (deel)gemeenten op het gebied 

van ruimtelijke kwaliteit zijn via de bestuursovereenkomst uitonderhandeld. Wel lag de focus op een correcte 

analyse van het probleem: er is meerdere malen onderzoek gedaan naar verkeersgegevens en lucht- en 

geluidkwaliteit. Dit werd ingegeven door de wettelijke eisen die werden gesteld aan de onderzoeken. Met name in 

het traject om tot een bestuursovereenkomst te komen zijn veel problemen opgelost door informatie uit te 

wisselen en op basis daarvan alternatieve oplossingen te creëren. Deze oplossingen werden geaccepteerd 

omdat ze door de betrokken actoren gezamenlijk zijn ontwikkeld en opgesteld. Er ontstond begrip tussen de 

actoren en een begrip van redelijkheid.  
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6.3.2 Management van het proces 

 

In de vorige paragraaf is aangegeven dat in het project A15 Maasvlakte Vaanplein er gezamenlijk oplossingen 

zijn gecreëerd. Hierdoor was er in het project een focus op samenwerking en draagvlak. Daarnaast zijn fixaties op 

oplossingen regelmatig doorbroken door alternatieve oplossingen aan te dragen. Partijen zijn bij het project alleen 

betrokken als deze partijen een belang hadden. Daarnaast zijn er sessies gehouden waarbij partijen elkaar 

konden ontmoetten en relaties konden aangaan. Naast deze sessies zijn overeenkomsten en afspraken gemaakt, 

zoals de bestuursovereenkomst, waardoor partijen aan elkaar waren verbonden.  

 

6.3.3 Management van instituties 

 

Het project A15 Maasvlakte Vaanplein had een eendimensionaal doel: het regelen van de bereikbaarheid in het 

gebied tussen Maasvlakte en Vaanplein. Om dat doel te bereiken zijn er wel andere belangen aan dat doel 

gekoppeld. Daardoor was er sprake van verbindend vermogen en schaalvervlechting. Er was geen sprake van 

centraal leiderschap. Wel was er een coalitie van personen die met elkaar de koers hebben bepaald van het 

project. Met name Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam hadden daarin een grote invloed.  

 

6.4 Conclusie 

 

Door koppeling van het project A15 Maasvlakte Vaanplein met het project Maasvlakte 2 was er weinig discussie 

over de nut en noodzaak. Vertraging werd veroorzaakt door onduidelijkheid over het uit te voeren onderzoek naar 

luchtkwaliteit. Pas met het verschijnen van het NSL kon het project het onderzoek naar luchtkwaliteit uitvoeren. 

Daarnaast was er een inpassingsdiscussie over de Botlek-kruising. Deze discussie werd afgerond door een 

besluit van de minister in de vorm van een aanvullend standpunt.  

In het project was in mindere mate sprake van verbindend vermogen en schaalvervlechting en doelvervlechting. 

Het project had een eendimensionaal doel waaraan weinig andere doelen en belangen aan zijn gekoppeld. 

Daarnaast was er sprake van een stapsgewijze ordening van het proces. Het project was wel sprake van adaptief 

vermogen in het traject van de bestuursovereenkomst. Ook was er een focus op samenwerking en was er sprake 

van ‘teambuilding-sessies’. 
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7 Case-studie 3: Het project A4 Burgerveen Leiden 
 

7.1 Inleiding 

 

De resultaten van de derde case-studie worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. In de bestuurlijke netwerkanalyse 

(paragraaf 7.2) komt aan de orde dat er een duidelijke verandering zichtbaar is in de houding van Rijkswaterstaat. 

In het vervolg van het proces is er een samenwerkingsovereenkomst getekend die heeft bijgedragen aan de 

snelheid van het proces. In paragraaf 7.3 komt aan de orde dat het project aan veel criteria van snelle en goede 

besluitvorming voldoet. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie in paragraaf 7.4. 

 

Inleiding van het project A4 Burgerveen Leiden 

Het project A4 Burgerveen Leiden is een wegverbredingsproject. De wegverbreding vindt plaats over een traject 

van 20 kilometer van 2x2 naar 2x3 rijbanen. De gehele verbreding bestaat uit drie delen: noord, midden en zuid. 

De verbreding van het noordelijke gedeelte, tussen Burgerveen en het Ringvaartaquaduct, is in 2010 opgeleverd. 

Het middengedeelte, tussen het Ringvaartaquaduct en Leiderdorp, is met de komst van de HSL gerealiseerd en 

in 2006 opgeleverd. De oplevering van het zuidelijke deel, tussen Leiderdorp en Leiden, wordt gepland in 2014. 

Dit zuidelijke deel wordt W4 genoemd en bevat een nieuw aquaduct en een verdiepte ligging van de A4. De W4 

staat voor Wonen Werken Water Wegen en is een wegverbreding gekoppeld aan andere ruimtelijke 

ontwikkelingen (zie figuur 7.1). 

 

 

Figuur 7.1 De eindsituatie van het W4-project in 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: V&W, e.a. (2001) 
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7.2 Bestuurlijke netwerkanalyse 

 

In deze paragraaf wordt het project A4 Burgerveen Leiden geanalyseerd door middel van de bestuurlijke 

netwerkanalyse. Deze analyse is op basis van interviews uitgevoerd. Vervolgens komt de actoranalyse, de 

besluitvormingsanalyse en de netwerkanalyse aan bod.  

 

7.2.1 Ronde 1: Van start tot intrekking van het Tracébesluit 

 

In maart 1990 bracht Rijkswaterstaat de “Projectnota Rijksweg 4, passage Leiderdorp” uit. Voorafgaand aan deze 

nota pleitte de gemeente Leiderdorp voor een verdiepte ligging van de A4. In de nota was echter geen verdiepte 

ligging opgenomen (Thissen, 2005). In juni 1990 stelde de regering, in het kader van de regeringsbeslissing 

Structuurschema Verkeer en Vervoer-II, vast dat voor de verbreding een tracé/mer procedure moest worden 

doorlopen. Dit betekende dat de nota niet meer geldig was en dat de nieuwe procedure doorlopen moest worden 

(V&W, 1994). 

 

Het project A4 Burgerveen Leiden startte in 1994 officieel met de publicatie van de Startnotitie. Vervolgens is in 

1997 de Trajectnota/MER uitgebracht en in dat jaar is ook het Tracébesluit genomen. Tijdens de 

Tracéwetprocedure ontstond een grote maatschappelijke betrokkenheid waarbij diverse belangengroeperingen 

bezwaar tekenden tegen het Tracébesluit. Ook de gemeenten Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden maakten 

procedureel en inhoudelijk bezwaar tegen het Tracébesluit (V&W, e.a. 2001).  

 

In juli 1997 nam de gemeenteraad van Leiderdorp haar standpunt in aangaande de noodzaak tot een tunnel voor 

het traject. In september 1997, met het verschijnen van de trajectnota/mer, maakte de Rijksoverheid duidelijk dat 

er gekozen werd voor een verbreding van de A4 middels een korte bak (aquaduct). Vervolgens gaf de gemeente 

Leiderdorp aan dat zij geen planologische medewerking zou verlenen aan een korte bak. In 1997 verscheen 

eveneens het Ontwerp-Tracébesluit waarin een korte bak was opgenomen (Thissen, 2005). In de trajectnota 

werd aangegeven dat de voordelen van een korte tunnelbak in plaats van een brug zouden opwegen tegen de 

hogere kosten. De kosten voor uitvoering van het tracégedeelte Hoogmade-Zoeterwoude werd toen geschat op: 

520 miljoen met brug, 590 miljoen met korte bak, 690 miljoen met lange bak, 740 miljoen met lange bak en kap. 

Geconstateerd werd dat met een korte bak de verbreding zou voldoen aan de normen van de Wet Geluidhinder 

en dat er een verbetering zou plaatsvinden ten opzichte van de referentiesituatie. De voordelen van een lange 

bak en overkapping wogen niet op tegen de hogere kosten, zo werd gesteld (V&W, 1997).  

 

Tegen het Tracébesluit kwamen vervolgens zo veel bezwaren vanuit de burgers, belangengroepen en 

gemeenten dat het Tracébesluit in maart 1999 werd ingetrokken (Thissen, 2005). Het besluit hield geen rekening 

met de gemeentelijke wensen. Dat het Tracébesluit is ingetrokken is uniek.  

 

7.2.2 Ronde 2: Een nieuwe start 

 

Na het intrekken van het Tracébesluit, besloten Rijkswaterstaat, de gemeente Leiden en de gemeente Leiderdorp 

opdracht te geven aan een quick scan voor een verbeterde inpassing van de A4. Deze quick scan gaf zoveel 

vertrouwen dat de betrokken partijen in 1999 besloten om de verbeterde inpassing nader te onderzoeken. W4 is 

met dit besluit gestart (Thissen, 2005). 
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In september 1999 maakten de gemeente Leiden, de gemeente Zoeterwoude, de gemeente Leiderdorp, de 

provincie Zuid-Holland en de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat middels een persconferentie 

bekend dat er een samenwerking was gestart om aan een gezamenlijke en integrale inpassing van de A4 te 

werken, de W4. Het Masterplan W4 verscheen in 2001 en bevatte een plan waarin de gemeentelijke belangen 

werden opgenomen. De opbrengsten voor de betrokken gemeenten van de verbeterde inpassing werden 

teruggepompt in het project. Daarnaast kregen de gemeenten de mogelijkheid om woningbouw en bedrijfslocaties 

te ontwikkelen langs het tracé. Met deze opbrengsten konden de gemeenten de extra kosten voor de inpassing 

financieren.  

 

Omdat het ministerie van VROM ook een goede ruimtelijke inpassing wilde, droeg het financieel bij. Naast de 

gemeentelijke bijdrage was het W4-project het tweede project waarbij het ministerie van VROM financieel heeft 

bijgedragen. Hierdoor kreeg het ministerie van VROM een andere positie en rol.  

 

In 2002 is uiteindelijk de W4 samenwerkingsovereenkomst getekend. De gemeenten en het ministerie van VROM 

hadden de extra inpassing financieel bijna sluitend. De minister van Verkeer en Waterstaat besloot het laatste 

gedeelte extra te financieren.  

 

7.2.3 Ronde 3: Vernietiging van het Tracébesluit 

 

Na het convenant werd in 2004 het Ontwerp-Tracébesluit voorbereid. Door discussies over budgetten werd het 

Tracébesluit pas in 2006 genomen . In 2007 werd het Tracébesluit vernietigd door een uitspraak van de Raad van 

State betreffende de luchtproblematiek. Er was onder andere door Milieudefensie beroep aangetekend over de 

bewijslast dat er geen overschrijding zou zijn van de norm van de luchtkwaliteit. De Raad van State besloot dat 

het onderzoeksgebied voor de luchtproblematiek onvoldoende was gemotiveerd. Veel weginfrastructuurprojecten 

lagen stil, omdat er onduidelijkheid was over hoe het luchtonderzoek uitgevoerd moest worden. Pas met de komst 

van de Spoedwet Wegverbreding kwam er duidelijkheid over hoe een luchtonderzoek correct moest worden 

uitgevoerd.  

 

Het project kende een aanbestedingsprocedure die parallel liep aan de Tracéwet-procedure. In 2006, ten tijde 

van het opstellen van het Tracébesluit, was de opdracht al gegund aan de Koninklijke BAM. De aannemer werd in 

de wachtstand gezet toen bleek dat het Tracébesluit was vernietigd.  

 

Door de vernietiging van het Tracébesluit met vertraging als gevolg kwamen de gemeenten in de problemen. De 

geplande ontwikkelingen langs het tracé (woningbouw en bedrijfslocaties) konden niet uitgevoerd worden. De 

bestemmingsplannen moesten wachten op het Tracébesluit. Daarnaast kampte de gemeente Leiderdorp met 

financiële tekorten en wilde daarom in 2008 uit het project stappen. De gemeente Leiderdorp was zelfs bereid 

juridische stappen te nemen om hun bijdrage aan het W4-project te verminderen. Uiteindelijk is voorgaande 

opgelost door de bijdrage van alle drie de gemeenten te reduceren en de bijdrage van Rijkswaterstaat te 

vergroten. De uiteindelijke bijdragen van de betrokken partijen aan het W4-project zijn in tabel 7.1 weergegeven. 

De totale meerkosten van het W4-project bedroegen in 2008 ruim 94 miljoen euro.  
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Tabel 7.1: Financiële kengetallen W4 

Actor Bijdrage in Euro (Prijspeil 2008) 

Gemeente Leiden € 13.500.000,- 

Gemeente Zoeterwoude € 9.700.000,- 

Gemeente Leiderdorp € 18.250.000,- 

Provincie Zuid-Holland € 7.000.000,- 

Ministerie van VROM € 24.500.000,- 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat € 20.750.000,- 

Bron: Thissen, 2005 

 

7.2.4 Ronde 4: Naar een vastgesteld Tracébesluit 

 

Nadat de Spoedwet Wegverbreding in werking was getreden en er duidelijkheid was over hoe het luchtonderzoek 

uit te voeren, startte voor het W4-project de ontwikkeling van het Ontwerp-Tracébesluit. In 2009 werd het OTB 

gepubliceerd en in datzelfde jaar ook het Tracébesluit. Door een beslissing van de minister kon voordat het 

Tracébesluit onherroepelijk was geworden al gestart worden met de uitvoering.  

 

7.2.5 Conclusie 

 

Aan de hand van de actoranalyse, de besluitvormingsanalyse en de netwerkanalyse wordt de conclusie 

behandeld van de bestuurlijke netwerkanalyse van het project A4 Burgerveen Leiden.  

 

Actoranalyse 

In het project A4 Burgerveen Leiden is een duidelijke verandering waarneembaar in de rollen en posities die 

actoren hadden. Rijkswaterstaat was de initiatiefnemer van het project. Bij vaststelling van het Tracébesluit in 

1998 kwam er veel protest van de gemeenten. Dit heeft Rijkswaterstaat doen besluiten het Tracébesluit in te 

trekken. Vervolgens ontstond er een fase waarin samenwerking werd gezocht met de gemeenten. Dit heeft 

geresulteerd in de W4-overeenkomst. De W4-overeenkomst betekende commitment van de gemeenten, het 

ministerie van VROM, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat voor het project. Daarnaast was elke partij 

financieel betrokken (tabel 7.2).  

 

De positie en rol van het ministerie van VROM was anders dan bij andere infrastructuurprojecten, omdat het 

ministerie eigen financiële middelen had. Het W4-project was het tweede infrastructurele project waarbij het 

ministerie van VROM financieel bijdroeg.  
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Tabel 7.2 Actoren project A4 Burgerveen Leiden 

Actor Rol Hulpmiddelen 

   

Rijkswaterstaat Initiator en selector Formele bevoegdheden, 

Kennis, Menskracht, Financiën 

Ministerie van VROM Administrateur Financiën 

Provincie Zuid-Holland Aanpasser Financiën 

Gemeente Zoeterwoude Criticus, later supporter Beroep op wet- en regelgeving, 

Financiën 

Gemeente Leiderdorp Criticus, later supporter Beroep op wet- en regelgeving, 

Financiën 

Gemeente Leiden Criticus, later supporter Beroep op wet- en regelgeving, 

Financiën 

Bron: Eigen onderzoek 

 

Besluitvormingsanalyse 

De verschillende ronden van het project A4 Burgerveen Leiden zijn in de vorige paragrafen aan de orde geweest. 

Daarbij zijn vier ronden onderscheiden:  

1. Start van het project in 1990 tot het intrekken van het Tracébesluit in 1999 

2. Van het intrekken van het Tracébesluit tot het ondertekenen van de W4-overeenkomst 

3. Vernietiging van het Tracébesluit 

4. Naar een vastgesteld Tracébesluit 

 

In deze ronden zijn verschillende stagnaties en doorbraken opgetreden. De respondenten gaven de volgende 

stagnaties en doorbraken aan.  

 

1. Onvoldoende aandacht voor gemeentelijke belangen 

In de eerste ronde van het project had Rijkswaterstaat geen aandacht voor de gemeentelijke belangen. Dit 

heeft geleid tot veel protesten bij het Tracébesluit in 1997. Rijkswaterstaat heeft toen besloten het 

Tracébesluit in te trekken.  

 

2. Financiële onzekerheid 

Dit heeft geleid tot vertraging bij het opstellen van het Ontwerp-tracébesluit en het Tracébesluit 

 

3. Onduidelijkheid over het uitvoeren van het onderzoek naar luchtkwaliteit 

In 2007 is het Tracébesluit vernietigd door de Raad van State. De Raad van State gaf aan dat het 

gehanteerde onderzoeksgebied voor de luchtkwaliteit onvoldoende gemotiveerd was. Er was onzorgvuldig 

omgegaan met de Europese richtlijnen en de implementatie daarvan in Nederland. De vernietiging van het 

Tracébesluit zorgde er voor dat de gemeenten hun bestemmingsplannen niet konden vaststellen. Dit had als 

gevolg dat de ontwikkelingen langs het tracé vertraging opliepen en de gemeente Leiderdorp in financiële 

problemen kwam.  
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De volgende doorbraken vonden plaats in het planvormingsproces van het project: 

 

1. W4-overeenkomst 

Na het intrekken van het Tracébesluit door Rijkswaterstaat brak er een dialoogfase aan. Uiteindelijk is het 

idee ontstaan om de gemeenten de mogelijkheid te bieden woon- en bedrijfslocaties langs het tracé te 

ontwikkelen. De opbrengsten van deze ontwikkelingen konden door de gemeente gebruikt worden om de 

extra inpassing van het tracé te financieren. Uiteindelijk is in 2002 de W4-overeenkomst getekend waarin 

Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude en het 

ministerie van VROM zich commiteerden aan het project. 

 

2. Het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat om de realisatie te starten voordat het 

Tracébesluit onherroepelijk was 

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft daadkracht getoond en is op tijd gaan sturen. Daarbij heeft de 

minister besloten om te beginnen met de realisatie van het project voordat de Raad van State met haar 

uitspraak kwam.  

 

Netwerkanalyse 

Na het tekenen van de W4-overeenkomst kwamen de stuurgroep en de ambtelijke werkgroep wekelijks bij elkaar. 

Er werd informeel veel gecommuniceerd. Het MIT-spelregelkader en de Tracéwet bepaalden de stappen die 

doorlopen zijn. De Spoedwet Wegverbreding was voor het project A4 Burgerveen Leiden belangrijk, omdat deze 

wet duidelijkheid verschafte over het onderzoek betreffende de luchtkwaliteit.  

 

7.3 Snelle en goede besluitvorming 

 

Deze paragraaf gaat in op ‘snelle en goede besluitvorming’ bij het project A4 Burgerveen Leiden. Zoals in de 

vorige paragraaf beschreven is er een groot verschil in de aanpak van het project voor het moment van intrekken 

van het Tracébesluit en daarna. De respondenten hebben bij het beantwoorden van de stellingen aangegeven uit 

te gaan van de fase na het intrekken van het Tracébesluit.  
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Tabel 7.4 

Snelle en goede besluitvorming 

Indicator Oordeel Korte toelichting 

 

Doelvervlechting en winstkansen Positief In het W4-project is de projectdefinitie verbreed naar 

een Masterplan voor het gebied. 

Adaptief vermogen Positief Er is geïnvesteerd in persoonlijke verhoudingen. 

Samenwerking Positief In het convenant is de samenwerking geformaliseerd. 

Schakelen tussen oplossing en 

probleem 

Neutraal Sprake van een stapsgewijze ordening van het proces, 

maar door impasse ook deels parallelschakeling. 

Betrekken van juiste partijen Positief Partijen met belangen waren betrokken bij het project. 

Resultaatgerichte werkvorm Positief Er zijn voortdurend coalities gesloten tussen de regio 

onderling, Rijksoverheden onderling en tussen 

Rijksoverheden en de gemeenten.  

Verbindend vermogen en 

schaalvervlechting 

Positief Door de impasse is er een brede benadering toegepast 

door middel van het Masterplan. 

Passende sturing Positief Er was geen sprake van centraal leiderschap. Wel was 

er een voorzittersrol voor in eerste instantie de 

provincie Zuid-Holland en later de gemeente.  

Bron: Eigen bewerking 

 

De tabel wordt hierna uitgewerkt aan de hand ‘management van inhoud’, ‘management van het proces’ en 

‘management van instituties. Informatie is verkregen door de respondenten.  

 

7.3.1 Management van inhoud 

 

In het project is een duidelijke verandering waarneembaar van de traditionele benadering naar de 

netwerkbenadering. Op het moment dat het Tracébesluit werd ingetrokken ontstond er ruimte voor 

samenwerking. De projectdefinitie werd verbreed van een wegontwerp naar een Masterplan voor het gebied. 

Door het opstellen van een Masterplan werd er gezocht naar win-win situaties. Daarnaast is er in het project 

geïnvesteerd in de verhoudingen tussen de partijen, waardoor meer inzicht ontstond over de doelen en belangen 

van de andere partijen. Dit resulteerde in overeenstemming over de inhoud.  

 

7.3.2 Management van het proces 

 

Met de start van het Masterplan ontstond er een samenwerking tussen de gemeenten, de provincie, het ministerie 

van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van VROM. Hoewel soms via dreigementen tot escalatie voorstellen 

werden afgedwongen ontstond met het ondertekenen van een convenant een samenwerkingsverband waaraan 

elke partij verbonden was.  

 

Het convenant zorgde er ook voor dat elke partij haar eigen competenties en middelen behield en dat deze dus 

niet bij één partij lag. Rijkswaterstaat was afhankelijk van de gemeenten en de provincie. Ook opvallend was de 
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rol die het ministerie van VROM in het project speelde. Doordat het ministerie van VROM geld beschikbaar had 

voor de ruimtelijke inpassing van projecten, kon het haar belang beter vertegenwoordigen.  

 

7.3.3. Management van instituties  

 

De impasse vroeg om een bredere en integrale aanpak. Niet alleen de wegverbreding, maar de ontwikkeling van 

het hele gebied was de opgave. Door het getekende convenant werden de afhankelijkheden tussen de partijen 

bovendien vergroot.  

 

7.4 Conclusie 

 

Het project A4 Burgerveen Leiden kende een omslag en een veranderende houding van Rijkswaterstaat. Na het 

intrekken van het Tracébesluit in 1999 ontstond er ruimte voor samenwerking met gemeenten en provincie. Deze 

samenwerking is met het tekenen van het W4-convenant vastgelegd. Dit convenant zorgde er voor dat alle 

betrokken partijen (financieel) betrokken waren bij het project en dus van elkaar afhankelijk waren geworden. In 

deze overeenkomst was bovendien meer ruimte voor de gemeentelijke belangen. Ondanks de goede 

samenwerking kende het project vertraging door vernietiging van het Tracébesluit over het onderzoek naar de 

luchtkwaliteit.  

 

Het project A4 Burgerveen Leiden voldoet aan veel criteria van snelle en goede besluitvorming. Een indicator 

wordt neutraal gewaardeerd, de indicator schakelen tussen oplossing en probleem. Het volgen van het MIT-

spelregelkader leidt tot een seriële schakeling tussen probleem en oplossing.   
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8 De wijzigingen van de Commissie Elverding 

 

8.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijzigingen die naar aanleiding van de Commissie Elverding zijn 

doorgevoerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten uit de eerste twee stappen van het empirisch 

onderzoek.  

 

In paragraaf 8.2 wordt ingegaan op de resultaten die uit de bestuurlijke netwerkanalyse van de drie cases zijn 

gekomen. Daarin ligt de focus op de vertragingen en versnellingen die zich in het planvormingsproces van de 

cases hebben voorgedaan. Paragraaf 8.3 geeft een samenvatting van de resultaten weer van ‘snelle en goede 

besluitvorming’ bij de cases. Daarbij wordt ingegaan op de toelichting die de respondenten hebben gegeven. In 

paragraaf 8.4 worden de wijzigingen van de Commissie Elverding naast voorgaande resultaten gehouden. 

Daarbij wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de wijzigingen bijdragen aan snelle en goede besluitvorming.  

 

8.2 Een vergelijking van de cases 

 

Uit de bestuurlijke netwerkanalyse van de drie cases zijn meerdere oorzaken voor vertragingen en versnellingen 

aan de orde gekomen. In tabel 8.1 is een vergelijking van de drie cases gemaakt. 

 

Tabel 8.1 Vergelijking van de cases op basis van stagnaties en doorbraken 

Stagnaties en doorbraken  

 Westerscheldetunnel A15 MaVa A4 Burgerveen Leiden 

 

Stagnaties Onvoldoende politieke 

urgentie 

Onduidelijkheid over het 

onderzoek naar 

luchtkwaliteit 

Onduidelijkheid over het 

onderzoek naar 

luchtkwaliteit 

Financiële onzekerheid 

 

Financiële onzekerheid Financiële onzekerheid 

Tegenwerking gemeente 

 

Inpassingsdiscussie 

Botlek-kruising 

Tegenwerking gemeenten 

Doorbraken 

 

Compensatie van de 

gemeente, vastgelegd in 

een convenant 

Bestuursovereenkomst Bestuursovereenkomst/ 

W4-overeenkomst 

Oprichting NV 

Westerscheldetunnel 

 

Aanvullend standpunt van 

de minister betreffende de 

Botlekkruissing 

Politieke daadkracht 

 Koppeling van het project 

met het project Maasvlakte 

2 

 

Bron: Eigen onderzoek 
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Bij alle drie de cases was sprake van financiële onzekerheid. Deze financiële onzekerheid heeft te maken met de 

prioriteit van het project. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet door een beperkt budget keuzen maken 

in welke projecten daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. In paragraaf 2.1 is ingegaan op de grote financiële 

verplichtingen die worden aangegaan en de keuzen die daarin gemaakt moeten worden. Het gevolg daarvan is 

een bestuurlijke complexiteit (TCI, 2004). Bestuurders moeten hun gemaakte keuzen kunnen verantwoorden. De 

financiële onzekerheid is met name gekoppeld aan de actor rijksoverheid. Hoewel andere actoren, zoals 

gemeenten en provincie, kunnen bijdragen, worden infrastructuurprojecten in het algemeen gefinancierd door de 

rijksoverheid. Door respondenten wordt opgemerkt dat er veel projecten gestart worden waarvoor geen geld 

beschikbaar is. Dit betekent dat projecten in latere stadia nog te maken kunnen krijgen met financiële 

onzekerheid. Het hulpmiddel financiën is dus een van de belangrijkste hulpbronnen en bepaalde voor een 

belangrijk deel de voortgang van het planvormingsproces bij de cases. Andere actoren zoals gemeenten, 

provincie en belangengroeperingen zijn in hoge mate afhankelijk van de rijksoverheid, zoals Scharpf (1978) de 

mate van afhankelijkheid definieert. 

 

Bij het project A4 Burgerveen Leiden zijn door de toegepaste gebiedsbenadering en het opstellen en 

ondertekenen van de W4-overeenkomst wederzijdse afhankelijkheden gecreëerd. In het project hebben 

gemeenten, provincie en het ministerie van VROM financieel bijgedragen aan het project. Hiermee hadden deze 

partijen belang bij een snelle voortgang van het project en was de rijksoverheid financieel afhankelijk van deze 

partijen. Daarbij moet echter opgemerkt worden dat door financiële problemen van de gemeenten, de 

rijksoverheid uiteindelijk haar bijdrage heeft verhoogd. De rijksoverheid bleef de partij met de belangrijkste 

hulpbron, waardoor de andere actoren afhankelijk waren. 

 

Daarnaast is de rijksoverheid afhankelijk van andere actoren door het hulpmiddel beroep op wet- en regelgeving. 

In zowel het project Westerscheldetunnel als het project A4 Burgerveen Leiden hebben gemeenten dit hulpmiddel 

gebruikt om hun belangen te vertegenwoordigen. Bij het project Westerscheldetunnel heeft dit geleid tot 

compensatie van de gemeente Borsele en een verlegging van het tracé. Bij het project A4 Burgerveen Leiden 

heeft dit geleid tot een gebiedsgerichte benadering en een betere inpassing van de snelweg A4. Echter heeft 

deze tegenwerking van gemeenten wel geleid tot vertraging van het planvormingsproces. De gemeente Borsele 

heeft pas in een veel later stadium haar bestemmingsplan vastgesteld en bij het project A4 Burgerveen Leiden is 

de Tracéwetprocedure opnieuw doorlopen. Bij met name het project A4 Burgerveen Leiden heeft deze 

tegenwerking geleid tot een positieverandering van de rijksoverheid. Er was sprake van gezamenlijke 

besluitvorming (Kräwinkel, 1997), waarin de actoren wederzijds bindende afspraken hebben gemaakt. Bij het 

project Westerscheldetunnel is dit deels gebeurd door het opstellen van een convenant waarin afspraken waren 

vastgelegd over compensatie van de gemeente Borsele.  

 

In het project A15 Maasvlakte Vaanplein heeft weinig tegenwerking van gemeenten plaatsgevonden. De 

gemeenten zagen de nut en noodzaak in van het project. Er heeft wel een inpassingsdiscussie plaatsgevonden 

over de Botlek-kruising. Hoewel de gemeenten een Botlektunnel propageerden is uiteindelijk een Botlektunnel 

gekozen. Er was geen financiering voor deze inpassing en gemeenten konden ook niet financieel bijdragen. De 

rijksoverheid heeft toen door een aanvullend standpunt een keuze gemaakt en gebruik gemaakt van haar formele 

bevoegdheden.  
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Een belangrijke stagnatie in het project A4 Burgerveen Leiden en het project A15 Maasvlakte Vaanplein was de 

onduidelijkheid over het uit te voeren onderzoek naar luchtkwaliteit. Bij het project A4 Burgerveen Leiden heeft dit 

uiteindelijk geleid tot een vernietiging van het Tracébesluit. Arts (2007) beschrijft de ontwikkeling over de 

luchtproblematiek. Pas met de komt van de Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) kwam 

duidelijkheid over het luchtonderzoek. Omdat de nadelige effecten van infrastructuurprojecten zich vaak op een 

lokale schaal manifesteren (TCI, 2004), en een ieder de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan in de 

Tracéwetprocedure, was er bij de projecten sprake van beroepsprocedures.  

 

Naast de stagnaties kennen de cases overeenkomstige doorbraken. Bij het project A4 Burgerveen Leiden en het 

project A15 Maasvlakte Vaanplein zijn bestuursovereenkomsten getekend waarin de betrokken partijen zich 

committeerden aan het proces. In de W4-overeenkomst hebben actoren wederzijds bindende afspraken gemaakt. 

Zoals eerder genoemd droegen de gemeenten, de provincie en het ministerie van VROM financieel bij. In de 

bestuursovereenkomst bij het project A15 Maasvlakte Vaanplein heeft de rijksoverheid afspraken gemaakt met de 

gemeenten over de inpassing van het project. Daarnaast is in de bestuursovereenkomst afgesproken dat 

gemeenten niet gebruik zouden maken van het beroep op wet- en regelgeving; de gemeenten spraken af niet in 

beroep te gaan tegen het Tracébesluit. Bij het project Westerscheldetunnel was sprake van gedelegeerde 

besluitvorming, de intensiefste vorm van interacties tussen partijen (Teisman, 1992). In het project is een nieuw 

gezamenlijk orgaan opgericht, de NV Westerscheldetunnel. De NV Westerscheldetunnel kende twee 

aandeelhouders: de rijksoverheid en de provincie. De NV Westerscheldetunnel heeft tot versnelling geleid 

doordat het voor afstand zorgde met wijzigingen in bestuurlijke voorkeuren en wisselende politieke 

samenstellingen.  

 

Politieke daadkracht resulteerde in doorbraken bij de cases. Het besluit van het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat om het initiatief te nemen bij het project Westerscheldetunnel hield ook in dat het ministerie het project 

ging financieren.  Het aanvullend standpunt bij het project Maasvlakte Vaanplein betekende een einde aan de 

inpassingsdiscussie over de Botlek-kruising en de keuze voor een Botlekbrug. Bij het project A4 Burgerveen 

Leiden heeft politieke daadkracht geleid tot een eerdere realisatie van het project. De minister besloot tot 

uitvoering van het project voordat het Tracébesluit onherroepelijk was geworden.  

 

Bij het project A15 Maasvlakte Vaanplein heeft de koppeling met het project Maasvlakte 2 geleid tot versnelling 

van het proces. Er waren afspraken gemaakt dat het Ontwerp Tracébesluit gepubliceerd moest zijn voordat het 

project Maasvlakte 2 bij de Raad van State werd behandeld. Daarbij heeft de samenwerking met het Havenbedrijf 

Rotterdam NV een rol gespeeld. In de regio Rotterdam is in het algemeen veel draagvlak voor de Rotterdamse 

haven en het Havenbedrijf Rotterdam NV heeft dan ook maatschappelijke steun.  

 

In deze paragraaf is ingegaan op de stagnaties en doorbraken in het planvormingsproces van de cases en zijn de 

verschillen tussen de cases behandeld. In paragraaf 8.4 wordt verder ingegaan op de vraag in hoeverre de 

stagnaties en vertragingen door de Commissie Elverding worden aangepakt. In paragraaf 8.3 wordt eerst 

ingegaan op de indicatoren van snelle en goede besluitvorming. De resultaten van snelle en goede 

besluitvorming worden voor alle drie de cases gezamenlijk gepresenteerd.  
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8.3 Snelle en goede besluitvorming  

 

Koppenjan en Klijn (2004) hebben criteria opgesteld voor ‘snelle en goede’ besluitvorming. Enerzijds formuleren 

zij zogenaamde ‘disentanglers’. Deze disentanglers verminderen de onzekerheid in het planvormingsproces. De 

disentaglers zijn standaard antwoorden op onzekerheid en zijn inadequaat voor complexe projecten in een 

netwerkbenadering. Anderzijds formuleren Koppenjan en Klijn (2004) ‘entanglers’.  Deze entanglers verminderen 

niet de onzekerheid maar managen de onzekerheid. In tabel 4.3 in paragraaf 4.4 zijn voor de indicatoren de 

disentanglers als negatief geclassificeerd en de entanglers als positief. In de volgende paragrafen worden de 

indicatoren en de entanglers en disentaglers aan de hand van management van de inhoud, management van het 

proces en management van instituties besproken.  

 

De resultaten van drie cases zijn samengevoegd om in te gaan op de vraag in hoeverre er bij de cases sprake 

was van entanglers of disentaglers en dus in te gaan op de vraag in hoeverre er bij de cases sprake was van 

snelle en goede besluitvorming.  

 

8.3.1 Management van de inhoud 

 

In tabel 8.2 zijn de resultaten weergeven voor het management van de inhoud. De respondenten hebben per 

indicator zowel de entangler (positief) als de disentangler (negatief) beoordeeld.  

 

Tabel 8.2 Management van inhoud 

Management van inhoud 

Indicatoren Doelvervlechting en winstkansen Geleidelijk trechteren Adaptief vermogen 

 Positief: 

Doelvervlechting 

en winstkansen 

Negatief: 

Focus op 

correcte 

analyse 

Positief: 

Geen fixatie 

op 

oplossingen 

Negatief: 

Stapsgewijze 

ordening 

Positief: 

Cognitief 

leren 

Negatief:  

Oplossing op basis 

van analyse 

Helemaal mee 

oneens 

- - - - - - 

Mee oneens - - 2 2 - - 

Neutraal - - 2 2 1 1 

Mee eens 2 3 - - 3 3 

Helemaal mee 

eens 

2 1 - - - - 

Bron: Eigen onderzoek 

 

Tabel 8.2 geeft een divers beeld. Enerzijds voldoen de cases aan een aantal entanglers. Zo was er bij de cases 

sprake van doelvervlechting en winstkansen. Daarnaast geven de respondenten aan dat er sprake was van 

cognitief leren. Echter was er bij de cases ook sprake van een focus op een correcte en wetenschappelijke 

analyse. Dit leidt er toe dat een dergelijke analyse en dergelijk wetenschappelijk onderzoek hoofdzakelijk wordt 

gebruikt voor het versterken van een actor zijn of haar standpunt. Onderzoek zou volgens Koppenjan en Klijn 

(2004) alleen gebruikt moeten worden om het gezamenlijk en cognitief leren tussen actoren te ondersteunen. 

Daarnaast was er bij de cases sprake van het optimaliseren van een oplossing op basis van analyse. Dit wordt 
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door Koppenjan en Klijn (2004) negatief beoordeeld omdat oplossingen uitgewerkt moeten worden op basis van 

zogenaamde ‘negotiated knowlegde’. Dit houdt in dat er gezamenlijk kennis moet worden opgedaan om een 

oplossing uit te werken.  

 

8.3.2 Management van het proces 

 

Tabel 8.3 Management van het proces 

Management van het proces 

Indicatoren Samenwerking Schakelen tussen 

oplossing en probleem 

Betrekken van partijen Resultaatgerichte 

werkvorm 

 Positief: 

Samenwerking 

Negatief: 

Acceptatie 

Positief: 

Parallel 

Negatief: 

Serieel 

Positief: 

Belangen 

Negatief: 

Expertise 

Positief: 

Interactie 

Negatief: 

Een partij 

Helemaal mee 

oneens 

- - - - - - - 1 

Mee oneens - - 1 - - 1 - 2 

Neutraal - - 1 1 - 1 2 2 

Mee eens 1 4 2 3 3 2 2 - 

Helemaal mee 

eens 

4 1 1 1 2 1 1 - 

Bron: Eigen onderzoek 

 

De respondenten geven aan dat bij de cases een focus was op samenwerking, dat er geschakeld werd tussen 

probleem en oplossing, dat partijen betrokken werden op basis van belangen en dat interactie tussen partijen 

werd ondersteund. Daarnaast geven de respondenten aan dat er bij de cases sprake was van zogenaamde 

disentanglers. Ten eerste was er een duidelijke focus op de acceptatie van voorstellen. Volgens Koppenjan en 

Klijn (2004) moet er geen focus zijn op acceptatie van voorstellen, maar een focus op de investering in 

samenwerking en support. Zoals in de tabel 8.2 is aangegeven geven respondenten aan dat er ook een focus 

was op samenwerking. Ten tweede komt naar voren dat er bij de cases sprake was van een stapsgewijze en 

seriële ordening van het proces. Een stapsgewijze ordening belemmert de interactie tussen de actoren omdat 

actoren niet op elk moment in het proces kunnen instappen of hun voorkeur kunnen duidelijk maken.  

 

8.3.3 Management van instituties 

 

In tabel 8.4 is zichtbaar dat er bij de cases sprake was van entanglers in het management van instituties. Ten 

eerste was er bij de projecten sprake van een integrale benadering. Daarnaast werden de afhankelijkheden 

tussen actoren herzien op basis van een integrale benadering. Disentanglers worden wisselend beoordeeld. Er is 

bij de cases gedeeltelijk sprake van het verminderen van afhankelijkheden tussen actoren door het verminderen 

van regels en het aanpassen van procedures.  
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Tabel 8.4 Management van instituties 

Management van instituties 

Indicatoren Verbindend vermogen en schaalvervlechting Passende sturing 

 Positief:  

Integrale benadering 

Negatief:  

Verminderen van 

afhankelijkheden 

Positief:  

Herzien van de 

afhankelijkheden 

Negatief:  

Versterken centraal 

leiderschap 

Helemaal mee 

oneens 

- - - 1 

Mee oneens - 1 1 1 

Neutraal 1 1 1 1 

Mee eens 2 2 2 1 

Helemaal mee 

eens 

1 - - - 

Bron: Eigen onderzoek 
 

 

8.3.4 Conclusie 

 

De respondenten geven een wisselend beeld betreffende de indicatoren van snelle en goede besluitvorming. 

Enerzijds voldeden de cases aan de volgende entanglers: 

- doelvervlechting en winstkansen; 

- cognitief leren; 

- een focus op samenwerking; 

- het faciliteren van interactie tussen actoren; 

- partijen betrekken op basis van belangen; 

- een integrale benadering. 

Anderzijds voldeden de cases ook aan de volgende disentanglers:  

- een focus op een correcte analyse, in plaats van een gedragen analyse; 

- een focus op de acceptatie van voorstellen; 

- een seriële schakeling van probleem en oplossing. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de vraag of de wijzigingen van de Commissie Elverding bijdragen 

aan de criteria van snelle en goede besluitvorming. Omdat er geen eenduidig resultaat is te formuleren uit de 

disentanglers en entanglers van snelle en goede besluitvorming wordt in de volgende paragraaf niet ingegaan op 

de disentanglers en entanglers, maar op de indicatoren van snelle en goede besluitvorming.  
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8.4 De wijzigingen van de Commissie Elverding 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de bijdrage van de wijzigingen van de Commissie Elverding aan de criteria 

van snelle en goede besluitvorming opgesteld door Koppenjan en Klijn (2004). Deze criteria zijn in paragraaf 8.3 

behandeld. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de wijzigingen van de Commissie Elverding een 

oplossing bieden voor de geconstateerde stagnaties in het planvormingsproces van de drie cases.  

 

Woord vooraf 

Voordat de beantwoording van bovenstaande vragen plaatsvindt, wordt eerst een toelichting gegeven over de 

wijze waarop data voor beantwoording van deze vragen is verzameld. De interviews die zijn uitgevoerd in de 

vorige stappen hebben naast informatie over de cases ook informatie geleverd over de wijzigingen van de 

Commissie Elverding. Daarnaast zijn interviews afgenomen met de respondenten, genoemd in bijlage 1 onder 

stap 3. In deze interviews is ingegaan op de indicatoren van snelle en goede besluitvorming en is ingegaan op de 

wijzigingen van de Commissie Elverding.  

 

8.4.1 De bijdrage van de wijzigingen aan snelle en goede besluitvorming 

 

Hieronder wordt per indicator van goede en snelle besluitvorming ingegaan op de vraag in hoeverre de 

wijzigingen van de Commissie Elverding bijdragen aan de indicator.  

 

Doelvervlechting en winstkansen 

De Commissie Elverding heeft door de introductie van gebiedsagenda’s bijgedragen aan doelvervlechting en 

winstkansen. Door toepassing van een gebiedsgerichte benadering en een brede verkenning ligt de focus op 

doelvervlechting.  

 

Geleidelijk trechteren 

Met de introductie van de voorkeursbeslissing is door de Commissie Elverding geprobeerd het 

planvormingsproces geleidelijk te trechteren. De voorkeursbeslissing is echter bij de uitwerking daarvan 

verzwaard, waardoor al in de verkenningsfase gedetailleerd onderzoek moet worden uitgevoerd. De 

voorkeursbeslissing is gedetailleerder geworden omdat bij de voorkeursbeslissing een bestuursovereenkomst 

ondertekend moet worden en er zicht op financiën moet zijn.  

 

Adaptief vermogen 

Naar aanleiding van de Commissie Elverding is de wet- en regelgeving het snelst aangepakt en gewijzigd. Omdat 

de beroepsprocedure een belangrijke rol speelt in de Tracéwetprocedure gaat onderzoek in het proces vaak om 

de correctheid in plaats van de gedragenheid. Zoals een respondent verwoordt: ‘men is niet op zoek naar een 

gedragen besluit, maar een kneuterdijk (Raad van State) bestendig besluit’ (Respondent, Arts). Actoren 

gebruiken onderwerpen die juridisch onduidelijk zijn om weerstand te creëren. Doordat de voorkeursbeslissing 

rigide is wordt het adaptief vermogen kwetsbaarder.  

 

Samenwerking 

Samenwerking wordt gestimuleerd door de bestuursovereenkomst die door de Commissie Elverding verplicht is 

gesteld. Bij de voorkeursbeslissing moet een bestuursovereenkomst getekend worden waarin betrokken 
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bestuurders zich committeren aan de voorkeur. De Commissie Elverding is echter niet ingegaan op het 

contractueel vastleggen van de bestuursovereenkomst, zodat de bestuurders zich moeten houden aan gemaakte 

afspraken.  

 

Schakelen tussen oplossing en probleem 

De brede verkenningsfase en integrale aanpak stimuleert het parallel schakelen van probleem en oplossing. De 

verkenningsfase is een open fase waarin geschakeld kan worden. Actoren tonen echter wel strategisch gedrag 

door zich pas na een overeenkomst uit te spreken. Op een gegeven moment moet voorkomen worden dat een 

nieuw probleem wordt geïntroduceerd. De Commissie Elverding heeft niet gezorgd voor deze hardheid tussen 

ronden.  

 

Betrekken van juiste partijen 

De Commissie Elverding adviseert een open proces waarin elke actor kan participeren.  Door respondenten wordt 

aangegeven dat er een onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen stakeholders en shareholders. Wie op 

een of andere manier bijdraagt zou meer te zeggen moeten hebben. Dit kan in de vorm van financiën, maar ook 

in de vorm van kennis.  

 

Resultaatgerichte werkvorm 

Door de Commissie Elverding is veel aandacht besteed aan interactie en is ook veel ruimte besteed aan 

publieksparticipatie in het proces. De Commissie Elverding heeft dus veel bijgedragen aan deze indicator.  

 

Verbindend vermogen en schaalvervlechting 

Dit is door de Commissie Elverding niet specifiek behandeld. Wel is door de opkomst van marktwerking en 

vervlechting meer sprake van verbindend vermogen en schaalvervlechting. De rijksoverheid is echter wel 

terughoudend om speciale allianties op rijksniveau te vormen. Door oprichting van speciale allianties is er minder 

sturing op de rijksbegroting. In tijd van bezuinigingen is dat van belang.  

 

Passende sturing 

De Commissie Elverding heeft weinig gedaan om afhankelijkheden tussen partijen te herzien. Nog steeds neemt 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu de leiding, waardoor andere actoren niet betrokken worden of niet 

meewerken. De Commissie Elverding heeft deze afhankelijkheden niet gecreëerd. Door toepassing van 

bijvoorbeeld contracten waarin de markt ook verantwoordelijkheid wordt voor beheer en onderhoud is er sprake 

van passende sturing.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de indicatoren ‘adaptief vermogen’, ‘betrekken van juiste partijen’ en ‘passende 

sturing’ door de Commissie Elverding onvoldoende zijn aangepakt. De Commissie Elverding heeft wel 

bijgedragen aan de indicatoren ‘ resultaatgerichte werkvorm’, ‘samenwerking’  en ‘doelvervlechting en 

winstkansen’. In de volgende paragraaf worden de wijzigingen van de Commissie Elverding beoordeeld aan de 

hand van de gesignaleerde oorzaken van vertragingen in het planvormingsproces van de cases.  
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8.4.2 De bijdrage van de wijzigingen aan het oplossen van stagnaties in het planvormingsproces 

 

Door de analyse van het planvormingsproces in de cases (hoofdstuk 5, 6 en 7) zijn een aantal oorzaken van 

vertraging aan te wijzen. Hieronder wordt elke oorzaak apart besproken en ingegaan op de vraag of de 

Commissie Elverding deze oorzaak van vertraging heeft aangepakt.  

 

Onvoldoende politieke urgentie 

De Commissie Elverding heeft in haar advies het belang van de bestuurlijke cultuur genoemd. Deze is echter in 

de uitwerking onvoldoende opgepakt en uitgewerkt. De bestuurscultuur is moeilijk aan te passen. De Commissie 

heeft echter een aantal maatregelen nagelaten die voor een wijziging in bestuurscultuur zouden kunnen zorgen. 

Ten eerste zijn er geen vaste termijnen geïntroduceerd. Er is geen vaste termijn voor de verkenningsfase 

vastgesteld. Dergelijke regels bieden de minister hulp om projecten te laten afvallen of juist door te laten gaan. 

Deze regel is niet doorgevoerd omdat het niet in het advies van Elverding was opgenomen. Door regels te 

introduceren waarop bestuurders zelf geen invloed op kunnen uitoefenen, wordt het makkelijker voor bestuurders 

om beslissingen te nemen. Ten tweede is marktwerking onvoldoende uitgewerkt in het advies. Marktwerking kan 

er voor zorgen dat bestuurders zich houden aan gemaakte afspraken. Door samenwerking met de markt kan niet 

zomaar afgeweken worden van gemaakte afspraken omdat dat financiële gevolgen heeft.  

 

Financiële onzekerheid 

De Commissie Elverding heeft geadviseerd om bij de voorkeursbeslissing duidelijkheid te geven over de 

financiën. Deze duidelijkheid zorgt er voor dat als bij een project een voorkeursbeslissing genomen wordt, er 

financiën voor het project zijn. Echter doordat de voorkeursbeslissing financiële hardheid moet hebben moet er 

meer gedetailleerd onderzocht worden. De verkenningsfase wordt hierdoor veel zwaarder terwijl het een open en 

lichtvoetig proces zou moeten zijn. Bovendien kunnen projecten nog steeds ‘doormodderen’ terwijl er geen 

financiën voor het project zijn. Er is namelijk geen bestuurlijke daadkracht om bij de voorkeursbeslissing projecten 

zonder financiën te stoppen. Zoals eerder is aangegeven is de termijn van twee jaar voor een verkenningsfase 

niet doorgevoerd. Deze maatregel zou er juist voor kunnen zorgen dat er minder projecten zonder financiën door 

blijven gaan.  

 

Onduidelijkheid over het uit te voeren onderzoek naar luchtkwaliteit 

De Commissie Elverding heeft aangegeven dat er slimmer omgegaan moet worden met normen en dat er te 

gedetailleerd wordt onderzocht. Bij een case is het Tracébesluit vernietigd door onduidelijkheid over het 

luchtonderzoek. Bij een andere case heeft de onduidelijkheid over het luchtonderzoek voor vertraging gezorgd. 

Door de komst van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht), wat deels buiten de Commissie 

Elverding is omgegaan, is deze onduidelijkheid opgelost. Doordat er in het programma met andere overheden 

wordt samengewerkt en programmatisch te werk wordt gegaan, kan er slimmer omgegaan worden met de 

normen. De Commissie Elverding heeft deze mogelijkheid om de problematiek op te lossen opgepakt. Voor 

luchtonderzoek is dat opgelost door het NSL. Voor geluidsonderzoek wordt gewerkt aan SWUNG. Er kan echter 

verwacht worden dat door de detailzucht nieuwe onderwerpen aan de orde komen zoals stikstofdepositie en 

tunnelveiligheid.  
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Tegenwerking van gemeenten 

De Commissie Elverding heeft voorgesteld om de beroepsmogelijkheden van gemeenten in te perken. In de 

nieuwe Tracéwet, die nog moet ingaan, is nog onduidelijk of dit advies wordt overgenomen. Met name de Raad 

van State hecht veel waarde aan de beroepsmogelijkheden van gemeenten. Als het advies wordt doorgevoerd 

kan het betekenen dat gemeenten gestimuleerd worden om in een vroeg stadium proactief te werken aan het 

project. Zonder het doorvoeren van het advies heeft de actor die op het laatste moment ‘nee’ zegt de meeste 

invloed. Dus of langdurige tegenwerking van gemeenten gedeeltelijk wordt opgelost hangt af of het advies wordt 

doorgevoerd.  

 

Onvoldoende aandacht voor gemeentelijke belangen 

Door de introductie van een brede verkenningsfase met vroege participatie is er meer ruimte voor gemeentelijke 

belangen in het proces. Daarnaast is er bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een verandering zichtbaar 

waarin deze partij zich bewust wordt van het feit dat het afhankelijk is van andere actoren.  

 

Beperkte ruimte om ideeën van de markt te gebruiken 

De respondenten geven aan dat de Commissie Elverding weinig heeft gedaan om marktwerking in het 

planvormingsproces te gebruiken. Ook de projectorganisatie Sneller en Beter heeft marktwerking en 

marktvervlechting niet genoeg uitgewerkt. Er is binnen Rijkswaterstaat wel een beweging zichtbaar om meer met 

de markt te doen. Door marktwerking houden bestuurders zich aan afspraken omdat er (financiële) 

consequenties aan vastzitten indien overeenkomsten worden gebroken. Bovendien kan door het vroeg betrekken 

van de markt bij het nemen van het Tracébesluit direct begonnen worden met de realisatie. Dit kan al 11 

maanden winst opleveren. De Commissie Elverding is hier echter niet specifiek op ingegaan.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de Commissie Elverding een aantal oorzaken van vertraging heeft aangepakt. 

Ten eerste wordt door de brede verkenningsfase en de gebiedsgerichte benadering meer aandacht gegeven aan 

gemeentelijke belangen. Ten tweede biedt de Commissie Elverding, door het inperken van de 

beroepsmogelijkheden van gemeenten, een oplossing voor de langdurige tegenwerking van gemeenten. Ten 

derde heeft de Commissie Elverding door het stimuleren van het NSL een oplossing geboden voor de 

onduidelijkheid over het uit te voeren onderzoek naar luchtonderzoek. De financiële onzekerheid is door de 

commissie opgepakt door al bij de voorkeursbeslissing zicht op financiering te verplichten. Dit heeft er toe geleid 

dat er gedetailleerd onderzoek nodig is voor de voorkeursbeslissing om deze financiële hardheid te geven. De 

financiële onzekerheid is echter maar deels aangepakt, omdat de oorzaak van financiële onzekerheid bestuurlijke 

daadkracht is. Bestuurders moeten keuzen maken tussen projecten. De Commissie Elverding heeft weinig 

gedaan aan de bestuurscultuur en bestuurlijke daadkracht. Het stimuleren van marktwerking, dat een bijdrage 

kan leveren aan het bevorderen van bestuurlijke daadkracht is door de commissie ook achterwege gelaten.  

 

8.5 Conclusie 

 

De wijzigingen van de Commissie Elverding zijn ten eerste onderzocht aan de hand van de criteria van snelle en 

goede besluitvorming van Koppenjan en Klijn. De wijzigingen dragen op veel punten bij aan snelle en goede 

besluitvorming. De commissie heeft bijgedragen aan de indicatoren ‘ resultaatgerichte werkvorm’, ‘samenwerking’  

en ‘doelvervlechting en winstkansen. ’De indicatoren ‘adaptief vermogen’, ‘betrekken van juiste partijen’ en 

‘passende sturing’ worden door de commissie onvoldoende aangepakt. Ten tweede zijn de wijzigingen 
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onderzocht aan de hand van de vertragende factoren die zijn opgetreden bij de cases. De Commissie Elverding 

heeft door introductie van een brede verkenningsfase en gebiedsgerichte benadering meer aandacht gegeven 

aan gemeentelijke belangen. Daarnaast biedt de Commissie Elverding, door het inperken van de 

beroepsmogelijkheden van gemeenten, een oplossing voor de langdurige tegenwerking van gemeenten en heeft 

de Commissie Elverding door het stimuleren van het NSL een oplossing geboden voor de onduidelijkheid over 

het uit te voeren onderzoek naar luchtonderzoek. De Commissie Elverding heeft echter weinig aandacht gegeven 

aan de bestuurscultuur en heeft ook geen regels en vaste termijnen opgesteld die kunnen bijdragen aan een 

wijziging in de bestuurscultuur. Uit de analyse van de cases komt naar voren dat vertraging en versnelling niet 

veroorzaakt wordt door de procedures, maar door de bestuurscultuur. De bestuurscultuur en de bestuurlijke 

daadkracht veroorzaken de financiële onzekerheid, waardoor deze oorzaak van vertraging ook onvoldoende 

wordt aangepakt. Daarnaast is er weinig aandacht voor marktwerking in het advies. Marktwerking kan er toe 

leiden dat contractuele afspraken worden gemaakt waaraan bestuurders zich moeten houden.  

 

Bij de uitwerking van de voorkeursbeslissing is de voorkeursbeslissing steeds zwaarder en gedetailleerder 

geworden. De Commissie Elverding had met de voorkeursbeslissing een beslissing op hoofdlijnen op het oog. De 

detaillering had echter niet voorkomen kunnen worden omdat er een financiële uitwerking en een 

bestuursovereenkomst bij de beslissing gevraagd wordt. Een bestuursovereenkomst vraagt om medewerking van 

gemeenten. Gemeenten zullen echter nooit een overeenkomst ondertekenen als niet in detail duidelijk is wat de 

gevolgen van een project voor een gemeente zijn. Details van een project moeten bekend zijn om een bestuurder 

te vragen een beslissing te nemen. Een vroege publieksparticipatie vraagt eveneens om detail. Om met de 

omgeving en betrokken actoren te communiceren moet er duidelijkheid zijn over het detail van het project.  

 

Een gedetailleerde voorkeursbeslissing staat op gespannen voet met de indicatoren geleidelijk trechteren en 

adaptief vermogen en staat ook op gespannen voet met de voorgestelde beslissing op hoofdlijnen van de 

Commissie Elverding.  

 



96 
 

  



97 
 

9 Conclusie en slotbeschouwing 
 

9.1 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek7. Beantwoording van de 

hoofdvraag vindt plaats door middel van beantwoording van de deelvragen. Deze deelvragen zijn beantwoord 

aan de hand van een inhoudelijk hoofdstuk, het theoretisch kader en het empirisch onderzoek.  

 

Centraal in dit onderzoek staat het planvormingsproces van infrastructuurprojecten. In 2008 heeft de Commissie 

Elverding haar rapport ‘Sneller en Beter’ gepubliceerd met daarin wijzigingen voor het planvormingsproces. Dit 

onderzoek gaat in op deze wijzigingen en behandelt de betekenis van de wijzigingen voor het 

planvormingsproces. Hierna volgt de beantwoording van de deelvragen waarbij voorgaande aan de orde komt.  

 

De eerste deelvraag luidt: Wat zijn de kenmerken van het planvormingsproces van infrastructuurprojecten en 

welke wijzigingen worden naar aanleiding van de Commissie Elverding in het planvormingsproces doorgevoerd?  

Een belangrijk kenmerk van infrastructuurprojecten is dat infrastructuurprojecten ruimtelijk gespreid zijn waardoor 

de fysieke omvang groot is. Deze grote fysieke omvang betekent naast het feit dat een tracé het grondgebied van 

gemeenten, waterschappen en provincies doorsnijdt, dat veel actoren bij het planvormingsproces betrokken zijn. 

De betrokkenheid van de actoren wordt ook gevoed door het Nimby-gedrag: de negatieve effecten van de 

gewenste ontwikkeling bevinden zich vaak op lokaal niveau. Voorgaande resulteert in een complex proces waarin 

sprake is van een lange doorlooptijd. Ontwikkelingen, zoals de veranderende rol van de rijksoverheid, maken dat 

de overheid afhankelijk is geworden van andere actoren. Door tegenwerking van actoren spelen wet- en 

regelgeving en daarbij behorende procedures een belangrijke rol. Naar aanleiding van de Commissie Elverding 

zijn wijzigingen doorgevoerd in deze wet- en regelgeving en procedures. Belangrijke wijzigingen zijn een ruime 

participatie en een gebiedsgerichte benadering in de verkenningsfase, waarbij deze fase wordt afgesloten door 

een voorkeursbeslissing. De beslissing houdt in dat er een keuze is voor één alternatief, waarbij zicht is op 

financiering en er een bestuurlijke overeenkomst over voorgaande keuze is gesloten. Andere wijzigingen zijn de 

introductie van een opleveringstoets en de inperking van de beroepsmogelijkheden tussen overheden onderling 

betreffende het Tracébesluit.  

 

De tweede deelvraag is: Welke perspectieven en theorieën zijn ontwikkeld betreffende het planvormingsproces 

van infrastructuurprojecten en in hoeverre en op welke wijze hebben wet- en regelgeving invloed op dat 

planvormingsproces?  

De netwerkbenadering en de institutionele benadering geven beide een verklaring voor het verloop van het 

planvormingsproces. De netwerkbenadering stelt actoren centraal en gaat in op de interacties tussen actoren. 

Daarbij worden mensen en niet-mensen aan elkaar gelijk gesteld. De kritiek vanuit de institutionele hoek betreft 

de ondergewaardeerde rol van instituties. Instituties, zowel formeel als informeel beïnvloeden de interactie tussen 

actoren. Vooral bij het planvormingsproces van infrastructuurprojecten waarin wet- en regelgeving een belangrijke 

rol speelt is deze kritiek relevant. De institutionele benadering geeft wet- en regelgeving een plaats door er van uit 

te gaan dat deze regulerend werken. De institutionele netwerkbenadering van Klijn en van Buuren (2004) 

combineert voorgaande benaderingen en gaat uit van netwerken en instituties. In deze benadering beïnvloeden 

                                                        
7 In hoeverre dragen de wijzigingen in de wet- en regelgeving naar aanleiding van de Commissie Elverding bij 
aan de versnelling van het planvormingsproces van infrastructuurprojecten? 
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afhankelijkheden, rollen en posities de interactie tussen actoren. Regels beïnvloeden de afhankelijkheden, rollen 

en posities en daarmee de interactie.  

 

De derde deelvraag in dit onderzoek is: Wat zijn de oorzaken van vertraging en of versnelling in het 

planvormingsproces van infrastructuurprojecten? 

Hiertoe is de bestuurlijke netwerkanalyse van Koppenjan en Klijn (2004) uitgevoerd die een onderscheid maakt in 

een actoranalyse, een besluitvormingsanalyse en een netwerkanalyse. Uit deze analyses komt naar voren dat 

onvoldoende politieke urgentie leidt tot vertraging. In een van de cases was sprake van een initiatief vanuit de 

provincie. Door onvoldoende politieke urgentie op nationaal niveau kreeg de provincie onvoldoende middelen om 

het project te realiseren. Financiële onzekerheid is daarnaast een belangrijke vertragingsfactor. Pas bij een 

besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat om het project te financieren kon een volgende fase van het 

planvormingsproces worden ingegaan. Daarnaast is er sprake van onvoldoende vertegenwoordigen van de 

gemeentelijke belangen. Gemeenten hebben hun middel om in beroep te gaan tegen het Tracébesluit gebruikt 

om hun belang te verdedigen. Dit resulteerde echter wel in vertraging van het planvormingsproces. Daarnaast zijn 

Tracébesluiten vernietigd, omdat onduidelijk was op welke manier bepaalde onderzoeken uitgevoerd moesten 

worden.  

 

Naast vertragende factoren zijn ook versnellende factoren geanalyseerd. De belangrijkste versnelling vindt plaats 

als de betrokken actoren bereid zijn samen te werken en open te staan voor elkaars doelen en belangen. Deze 

samenwerking kan door middel van een bestuurlijke overeenkomst worden vastgelegd. In een 

bestuursovereenkomst kunnen compenserende maatregelen worden opgenomen en worden actoren 

gecommitteerd aan het resultaat. Daarnaast treedt versnelling op als de verantwoordelijke projectorganisatie op 

afstand staat van wijzigende kabinetssamenstellingen en wisselende bestuurlijke voorkeuren. Dit is bij het project 

Westerscheldetunnel gedaan door oprichting van een NV.  

 

De vierde deelvraag luidt: In hoeverre is er sprake van ‘snelle en goede besluitvorming’ bij het 

planvormingsproces van infrastructuurprojecten? 

Koppenjan en Klijn (2004) hebben beoordelingscriteria opgesteld voor snelle en goede besluitvorming, ingedeeld 

in ‘management van inhoud’, ‘management van het proces’ en ‘management van instituties’. Bij de cases was in 

de categorie management van inhoud sprake van doelvervlechting en cognitief leren. Negatief was de focus op 

een correcte analyse van het probleem en de daarbij horende oplossingen. Bij de categorie management van het 

proces was bij de cases sprake van een focus op samenwerking en draagvlak en werd interactie tussen actoren 

ondersteund en verstrekt. Echter was er ook sprake van een seriële schakeling van probleem en oplossing en 

een focus op de acceptatie van voorstellen. Voor het management van instituties was er bij de cases sprake van 

een integrale benadering van het probleem.  

 

De vijfde deelvraag is: In hoeverre dragen de wijzigingen in het planvormingsproces, doorgevoerd naar aanleiding 

van de Commissie Elverding bij aan snelle en goede besluitvorming? 

De wijzigingen van de Commissie Elverding zijn onderzocht aan de hand van de criteria van snelle en goede 

besluitvorming van Koppenjan en Klijn. De commissie heeft bijgedragen aan de indicatoren ‘ resultaatgerichte 

werkvorm’, ‘samenwerking’  en ‘doelvervlechting en winstkansen’. De indicatoren ‘adaptief vermogen’, ‘betrekken 

van juiste partijen’ en ‘passende sturing’ worden door de Commissie Elverding onvoldoende aangepakt. Ten 

tweede zijn de wijzigingen van de Commissie Elverding onderzocht aan de hand van de vertragende factoren die 
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zijn opgetreden bij de cases. De Commissie Elverding heeft weinig aandacht besteed aan de bestuurscultuur en 

heeft geen regels en vaste termijnen opgesteld die bijdragen aan een verbetering in de bestuurscultuur. 

Daarnaast is er weinig aandacht voor marktwerking in het advies. Wel zorgen de wijzigingen voor vroege 

participatie met omgeving en gemeenten, waardoor hun belangen worden meegenomen. Ook is door de NSL een 

belangrijke blokkade in het planvormingsproces opgeheven.  

 

Met beantwoording van de deelvragen wordt nu ingegaan op de hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat:  

In hoeverre dragen de wijzigingen in de wet- en regelgeving naar aanleiding van de Commissie Elverding bij aan 

de versnelling van het planvormingsproces van infrastructuurprojecten? 

Op twee manieren is gekeken naar de bijdrage van de wijzigingen van de Commissie Elverding aan de 

versnelling van het planvormingsproces van infrastructuurprojecten.  

Enerzijds is gekeken naar de bijdrage van de wijzigingen aan de hand van de criteria van snelle en goede 

besluitvorming volgens Koppenjan en Klijn (2004). Daaruit blijkt dat de wijzigingen bijdragen aan de indicatoren 

‘resultaatgerichte werkvorm’, ‘samenwerking’  en ‘doelvervlechting en winstkansen’. De indicatoren ‘adaptief 

vermogen’, ‘betrekken van juiste partijen’ en ‘passende sturing’ worden echter door de Commissie Elverding 

onvoldoende aangepakt. Anderzijds is gekeken naar de bijdrage van de wijzigingen aan de versnelling van het 

planvormingsproces door in te gaan op de vraag of de wijzigingen een oplossing bieden voor de gesignaleerde 

stagnaties uit de cases. Geconcludeerd kan worden dat de Commissie Elverding een aantal oorzaken van 

vertraging heeft aangepakt. Ten eerste wordt door de brede verkenningsfase en de gebiedsgerichte benadering 

meer aandacht gegeven aan gemeentelijke belangen. Ten tweede biedt de Commissie Elverding, door het 

inperken van de beroepsmogelijkheden van gemeenten, een oplossing voor de langdurige tegenwerking van 

gemeenten. De gemeenten verliezen hierdoor een van hun belangrijkste hulpmiddelen. Ten derde heeft de 

Commissie Elverding een oplossing geboden voor de onduidelijkheid over het uit te voeren onderzoek naar 

luchtonderzoek. De financiële onzekerheid is door de commissie opgepakt door al bij de voorkeursbeslissing zicht 

op financiering te verplichten. De financiële onzekerheid is echter maar deels aangepakt, omdat de oorzaak van 

financiële onzekerheid bestuurlijke daadkracht is. Bestuurders moeten keuzen maken tussen projecten. De 

Commissie Elverding heeft weinig gedaan aan de bestuurscultuur en bestuurlijke daadkracht. Het stimuleren van 

interactie met de markt en marktwerking in het planvormingsproces, dat een bijdrage kan leveren aan het 

bevorderen van bestuurlijke daadkracht is door de commissie niet aangegrepen. 

 

De Commissie Elverding heeft geprobeerd het planvormingsproces te versnellen door wijzigingen in regels door 

te voeren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat vertragingen en versnellingen in het planvormingsproces niet 

veroorzaakt worden door procedures of wet- en regelgeving. Deze vertragingen en versnellingen worden 

hoofdzakelijk veroorzaakt door hoe met de procedure en wet- en regelgeving wordt omgegaan. Kortom, de 

bestuurscultuur. Instituties in enge zin hebben dus een beperkte invloed op de voortang van het 

planvormingsproces van infrastructuurprojecten. Instituties in ruime zin, die de bestuurlijke cultuur beïnvloeden, 

zijn door de commissie niet gewijzigd. De Commissie Elverding heeft met name een uitwerking gekregen in 

procedures waardoor de bestuurscultuur door de commissie onvoldoende is aangepakt.  
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9.2 Beperkingen en aanbevelingen 

 

In deze paragraaf worden de beperkingen en aanbevelingen van dit onderzoek besproken. Ten eerste wordt 

besproken in hoeverre de keuze voor een case-studie een beperking vormt. Daarnaast wordt ingegaan op de 

aanbevelingen die uit dit onderzoek volgen. In paragraaf 9.3 worden de aanbevelingen en leerpunten die zijn 

opgedaan uit dit onderzoek toegepast op het project Nieuwe Westelijke Oeververbinding.  

 

Beperkingen 

In hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 is ingegaan op de keuze van een meervoudige case-studie. De belangrijkste 

kanttekening van deze keuze is dat de bovengenoemde conclusies niet generaliseerbaar zijn voor de hele 

populatie. In dit onderzoek heeft dit als gevolg dat bovengenoemde conclusies niet gelden voor alle 

planvormingsprocessen van infrastructuurprojecten. In de meervoudige case-studie is het planvormingsproces 

van het project Westerscheldetunnel, het project A15 Maasvlakte Vaanplein en het project A4 Burgerveen Leiden 

geanalyseerd. Op basis van deze resultaten is ingegaan op de betekenis van de wijzigingen van de Commissie 

Elverding. De beperkte generaliseerbaarheid is een beperking van dit afstudeeronderzoek. Echter zoals in 

paragraaf 4.2 is besproken hoeft dit voor dit onderzoek niet als problematisch beschouwd te worden. Dit 

kwalitatieve onderzoek richt zich op het genereren van kennis van specifieke situaties. Deze kennis is uiteindelijk 

een toevoeging voor de algemene kennis over dit onderwerp (Jansen, 2005). De analyse van drie cases levert 

specifieke informatie op om de hoofdvraag te beantwoorden. Bij de meervoudige case-studie gaat het daarbij niet 

om het gemiddelde van iets of hoe een bepaald verschijnsel altijd verloopt. Naast de beperkte 

generaliseerbaarheid geven de resultaten van de indicatoren van snelle en goede besluitvorming volgens 

Koppenjan en Klijn (2004) niet een eenduidig beeld. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de beperkte respons op 

de vragenlijst. Anderzijds bleken de stellingen niet voor elke respondent duidelijk. Door het specifieke verzoek om 

een toelichting te geven bij de stellingen is er toch waardevolle informatie uit de vragenlijst gekomen.  

 

Aanbevelingen 

Er zijn een aantal aanbevelingen en leerpunten die bij kunnen dragen aan verbetering van het 

planvormingsproces van infrastructuurprojecten. Deze aanbevelingen en leerpunten worden in paragraaf 9.3 

besproken aan de hand van het project Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Daarnaast zijn er aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek. Bij de analyse van het planvormingsproces van drie infrastructuurprojecten is naar voren 

gekomen dat stagnaties in het proces worden veroorzaakt door onder andere een gebrek aan bestuurlijk 

commitment en een gebrek aan financiën. Vele adviezen en rapporten over het planvormingsproces van 

infrastructuurprojecten betreffen procedurele wijzigingen en wetswijzigingen. Vervolgonderzoek is nodig naar de 

opgedane kennis over de stagnaties in het planvormingsproces, zodat toekomstige adviezen en rapporten de 

juiste problemen aanpakken. Daarnaast is vervolgonderzoek nodig naar de rol van wet- en regelgeving in het 

planvormingsproces. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat het niet de wet- en regelgeving en procedures 

zijn die voor een vertraging in het planvormingsproces zorgen, maar vaak de mensen en de cultuur. De 

gehanteerde stappen in dit onderzoek kunnen als basis dienen voor vervolgonderzoek.  
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9.3 NWO 

 

In hoofdstuk 1 is ingegaan op het project Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). In deze paragraaf wordt 

ingegaan op de betekenis van de wijzigingen van de Commissie Elverding voor het project NWO. Daarbij worden 

de resultaten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen gebruikt om voorgaande vraag te beantwoorden. Dit 

advies is niet geformuleerd om beleid te bepalen, maar om concrete adviezen te geven voor het project NWO.  

 

Figuur 9.1 Het project Nieuwe Westelijke Oeververbinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: I&M, 2011 

 

Wijzigingen van de Commissie Elverding 

Door meerdere respondenten is aangegeven dat nieuwe procedures altijd in eerste instantie leiden tot vertraging. 

Onduidelijkheid over de precieze uitwerking en onduidelijkheid over het inwerking treden van nieuwe wetgeving 

leiden voor projecten die met de nieuwe spelregels moeten omgaan tot vertraging. Het project NWO, dat als een 

van de eerste projecten te maken krijgt met de nieuwe spelregels kan dus vertraging verwachten. Daarnaast is 

een ontwikkeling zichtbaar waarbij de voorkeursbeslissing gedetailleerder wordt en vergelijkbaar wordt met het 

detailniveau van de voormalige Trajectnota/MER. Dit wordt veroorzaakt door de bestuursovereenkomst en zicht 

op financiën die gekoppeld zijn aan de voorkeursbeslissing. De rol en de positie van gemeenten kan wijzigingen 

indien de beroepsmogelijkheden van gemeenten worden beperkt. Hierdoor kan verwacht worden dat gemeenten 

eerder proactief mee zullen werken in het proces.  

 

Of de wijzigingen voor het project NWO leiden tot versnelling is niet aan te geven. Wel kan aangegeven worden 

dat de Commissie Elverding de bestuurlijke cultuur onvoldoende heeft aangepakt. Door veel respondenten is juist 

aangegeven dat de bestuurlijke cultuur een oorzaak is van vertraging, en niet de procedures of wet- en 

regelgeving. Er zijn geen regels ingevoerd die buiten de invloed van bestuurders liggen.  
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Leerpunten  

Uit de analyse van het planvormingsproces van de cases zijn een aantal belangrijke leerpunten opgedaan, die bij 

kunnen dragen aan de voortgang van het planvormingsproces. De volgende leerpunten voor het project NWO zijn 

verwoord: 

 

1. Leg bestuurlijke afspraken vast in een bestuursovereenkomst. Deze bestuursovereenkomst moet 

vervolgens contractueel vastgelegd worden. 

 

Door bestuursovereenkomsten op te stellen is er bij de cases versnelling opgetreden. In bestuursovereenkomsten 

zijn afspraken gemaakt over de inpassing, maar ook over compenserende maatregelen en financiële bijdragen. 

Doordat voorafgaand aan een besluit bestuursovereenkomsten zijn ondertekend brachten partijen vroegtijdig hun 

voorkeur aan het licht. Door inschakeling van de markt kunnen de bestuursovereenkomsten contractueel 

vastgelegd worden, zodat bestuurders niet zonder financiële gevolgen kunnen afwijken van de overeenkomsten.  

 

2. Betrek de gemeenten en de belangen van de gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium. 

 

In de drie cases trad vertraging op doordat de belangen van de gemeenten niet werden meegenomen in het 

planvormingsproces. De gemeenten hebben vervolgens in een later stadium hun beroep op wet- en regelgeving 

gebruikt om invloed uit te oefenen. Door zo vroeg mogelijk de gemeenten bij het proces te betrekken kunnen de 

belangen van deze gemeenten betrokken worden en kunnen lokale doelen in het project vervlecht worden. Niet 

altijd kunnen de belangen van de gemeenten meegenomen worden of zijn er financiën om de lokale doelen te 

realiseren. Op dergelijke momenten moet de rijksoverheid haar formele bevoegdheden gebruiken om door te 

zetten.  

 

3. Maak meerdere partijen (financieel) afhankelijk van het resultaat. 

 

Door meerdere partijen te binden en te committeren aan het resultaat, krijgen deze partijen belang bij de 

voortgang van het proces. Dit is vergaand doorgevoerd bij het project A4 Burgerveen Leiden. De betrokken 

actoren droegen financieel bij, waardoor voortgang van het project voor elk van die partijen van belang werd.  

 

4. Richt een NV op waardoor de projectorganisatie afstand bewaart met wijzigingen in politieke voorkeuren.  

 

Teisman (1992) formuleert de gedelegeerde besluitvorming als de meest intensiefste vorm van interactie tussen 

actoren. Bij gedelegeerde besluitvorming richten de actoren een nieuw gezamenlijk orgaan op. Bij het project 

Westerscheldetunnel is dit gebeurd door oprichting van de NV Westerscheldetunnel. De NV zorgde voor een 

zekere onafhankelijkheid, waardoor er afstand bestond tussen de NV en wijzigingen in politieke samenstellingen 

en bestuurlijke voorkeuren.  

 

5. Zorg voor financiële zekerheid 

 

Bij de cases is naar voren gekomen dat financiële onzekerheid een belangrijke vertragende factor is. Door 

vroegtijdig zicht te hebben op financiering en duidelijkheid te hebben over de prioriteit van het project komt deze 

discussie in een later stadium niet weer terug en wordt de onzekerheid weggenomen. 
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9.4 Slotbeschouwing 

 

Deze afstudeerscriptie is geschreven in combinatie met een stage bij het Havenbedrijf Rotterdam NV. Tijdens de 

stage heb ik meegelopen bij het project Nieuwe Westelijke Oeververbinding en heb ik meegewerkt aan een 

variantenonderzoek, effectenstudies en verkeersstudies. Het Havenbedrijf Rotterdam NV heeft een bijzondere 

positie in het project, omdat het havenbedrijf deze studies deels in samenwerking met de rijksoverheid heeft 

uitgevoerd, maar ook onafhankelijk heeft uitgevoerd. Naast de inhoudelijke kant van het project heb ik 

meegekregen hoeveel partijen betrokken zijn bij het project en hoeveel verschillende belangen daarbij een rol 

spelen. De betrokken gemeenten, de provincie, de stadsregio, de rijksoverheid en het havenbedrijf 

vertegenwoordigen allemaal een belang die soms moeilijk te verenigen zijn. Daarnaast werd in de loop van de 

stage duidelijk dat ook individuele burgers zich manifesteerden tegen het project door het plaatsen van meerdere 

spandoeken langs het toekomstig tracé. Kortom de link met het project A4 Delft Schiedam en het langdurige 

proces dat daar heeft afgespeeld, werd door meerdere mensen gemaakt.  

 

Of de Commissie Elverding kan voorkomen dat projecten zoals het project A4 Delft Schiedam een 

planvormingsproces van tientallen jaren moeten doorlopen is niet te zeggen. Wel spelen een aantal bekende 

spanningsvelden een rol in het planvormingsproces van infrastructuurprojecten.  

 

Individuele versus maatschappelijke belangen 

Infrastructuurprojecten vertegenwoordigen een nationaal belang. De voordelen bevinden zich op een hoger 

schaalniveau dan de nadelen. Toch is de rechtspraak gebaseerd op de individuele rechten van burgers. Omdat 

de Raad van State op het individuele niveau toetst heeft dit als gevolg dat details belangrijk zijn.  

 

Hoofdlijnen versus detaillering 

De Commissie Elverding stelt voor om in de verkenningsfase op hoofdlijnen een keuze te maken. De vraag is 

echter of dit kan. Zoals eerder vermeldt betekent de rechtspraak gebaseerd op de individuele rechten juist dat 

gezocht wordt naar details. Bovendien kunnen bestuurders zich pas uitspreken als details bekend zijn. Een 

gemeente spreekt bijvoorbeeld pas een voorkeur uit als duidelijk is wat een infrastructuurproject daadwerkelijk 

voor haar burgers betekent. Ten slotte noodzaakt vroege burgerparticipatie ook tot eerdere detaillering, omdat 

details bekend moeten zijn bij burgerparticipatie.  

 

Flexibiliteit versus rechtszekerheid 

Flexibiliteit versus rechtszekerheid is een prominent aanwezig spanningsveld in de ruimtelijke planning (Spit, 

Zoete, 2005). Rechtszekerheid dient de belanghebbenden en leidt zoals hierboven vermeld tot detaillering. 

Flexibiliteit vraagt juist om ruimte voor aanpassingen. Dit spanningsveld uit zich goed in het Tracébesluit. Aan de 

ene kant bestaat de wens om het Tracébesluit te kunnen aanpassen aan invloeden van de markt. Aan de andere 

kant moet het Tracébesluit heel gedetailleerd zijn om te zorgen voor rechtszekerheid.  

 

Commissie Elverding 

De Tracéwetprocedure is een instrument van de rijksoverheid om haar beleid uit te voeren. Deze procedure biedt 

de mogelijkheid om inbreuk te doen op eigendomsrechten ten behoeve van een door haar voorgestane inrichting 

van de ruimte. In deze procedure is ruimte voor inspraak en rechtsbescherming, waardoor de belangen van 

andere partijen worden meegewogen. De beroepsmogelijkheid zorgt ervoor dat er besluiten worden genomen 
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met een zeer hoog detailniveau. Realisatie van een infrastructuurproject is een zeer grote ingreep in de 

ruimtelijke ordening, waardoor dit zeer hoge detailniveau naar mijn mening niet onterecht is.  

 

Ondanks de Tracéwetprocedure wordt het planvormingsproces bij infrastructuurprojecten als te lang ervaren. Wat 

door meerdere respondenten in dit onderzoek is aangegeven is dat de procedure op zich niet een lange 

doorlooptijd kent, maar de manier waarop de procedure wordt doorlopen. Het gaat daarbij dus om de bestuurlijke 

wil om een project te realiseren. De Commissie Elverding heeft zich gericht op de procedures in het 

planvormingsproces. Er zijn een aantal verbeteringen voorgesteld en doorgevoerd door de commissie. Het 

veranderen van de bestuurlijke wil door het wijzigen van procedures is echter een stuk lastiger. Daarbij speelt de 

vraag op of het ook wenselijk is dat elk infrastructuurproject snel gerealiseerd wordt? Als de bestuurlijke wil een 

belangrijke factor is in het planvormingsproces en deze in een aantal gevallen ontbreekt, dan moet 

geconcludeerd worden dat het project door democratisch gekozen bestuurders en politici als niet (of minder) 

relevant wordt beschouwd. Dan moet eigenlijk de vraag gesteld worden of dergelijke projecten wel gerealiseerd 

moeten worden.  
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Summary  
 
  

In 1994 the Scientific Council for Government Policy in the Netherlands carried out a research in the acceleration 

of decision making processes (WRR, 1994). In 2004 the ‘Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten’ (Temporary 

Commission Infrastructure projects) gave recommendations in her council ‘Besluiten over grote projecten’ to 

monitor projects by the House of Commons and gave recommendations to accelerate the decision making 

process (TCI, 2004). Despite these researches and recommendations, the Minister of Transport, Public Works 

and Water Management decided to assign a new commission to research the actual causes of delay in the 

decision making processes. In 2008 the commission (Commissie Elverding) published her paper, named ‘Sneller 

en Beter’ (CVBIP, 2008). In this paper the commission proposed a couple of changes. Firstly, the commission 

proposed to carry out an early public participation process, and to carry out an integral approach instead of a 

sectoral approach. Secondly the commission introduced a so called ‘Voorkeursbeslissing’. The 

‘Voorkeursbeslissing’ is a decision in which the minister announces her preferred solution or alternative. To be 

able to make this decision there has to be a governmental agreement between the relevant governmental 

organizations and there has to be sufficient financial means. Thirdly the commission introduced a test of delivery. 

Fourthly the commission proposed to narrow the possibilities for municipalities to appeal the decisions made by 

the minister.  

 

This thesis focuses on the proposed changes made by the commission. The central question in this research is: 

To what extent do the changes contribute in the legal or regulatory requirements made by the commission 

Elverding for acceleration in the decision making process in infrastructure? This thesis associates with the 

institutional network approach, described by Klijn and van Buuren (2004). This approach focuses on the 

dependencies between actors, the roles and the positions of actors, the interactions between actors and the way 

in which rules are influencing these dependencies, roles, positions and interactions.  

 

This thesis is carried out by means of a multiple casestudy. The decision making process of three projects in 

infrastructure was analysed. The projects were: the Westerscheldetunnel, the A15 Maasvlakte Vaanplein and the 

A4 Burgerveen Leiden. Firstly, the case studies were analysed by means of a ‘bestuurlijke netwerkanalyse’, 

described by Koppenjan en Klijn (2004). Secondly the case studies were  analysed on the basis of the criteria for 

a fast and good decision making process, developed by Koppenjan en Klijn. Thirdly, the results of both analyses 

were combined to answer the question to what extent the changes made by the commission contribute to the 

criteria for a fast and good decision making process. Information was gathered through semi-structured 

interviews. These interviews were held with actors concerned with the projects and actors concerned with the 

advice of the commission. Furthermore a moderate survey was executed with statements about the criteria of 

good and fast decision making.  

 

In the three case studies there were different causes for the delay in the decision making processes. Delays 

occurred amongst others when there was insufficient political urgency. In case of insufficient political urgency 

important decisions were postponed. Also financial insecurity caused delays in the process. Only when the 

minister of Transport, Public Works and Water Management decided to finance the project, projects were allowed 

to continue the procedure. Furthermore, delays were caused by insufficient taking into account with the interests 

of municipalities. Therefore municipalities used their tools to delay the process. Finally delays were caused by 

lack of clarity about performing researches. Acceleration of the process occurred when actors were prepared to 
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cooperate and were open to the goals and interests of other parties. Often this cooperation was secured in a 

governmental agreement. In one case, acceleration occurred because of the establishment of a public limited 

company. The public limited company had the advantage of a distance of changing parliament assemblies and 

changing governmental preferences.  

 

In the case studies the criteria of fast and good decision making were analyzed. In the case studies there was 

goal interdependency and cognitive learning. There was also focus on cooperation and interaction between the 

actors. Finally an integral approach of the problem was carried out. There were also criteria of fast and good 

decision making in which the case studies didn’t met. In the case studies there was a focus on correct information 

instead of information supported by the actors. Furthermore there was a serial circuit of problem and solution and 

a focus on acceptation of proposals. 

 

Based on the results of the first two steps the changes proposed by the commission can be evaluated. Firstly the 

changes were evaluated by the criteria of fast and good decision making. The changes contribute to some criteria 

of fast and good decision making. The commission didn’t deal adequate with the criteria ‘adaptive capacity’, 

‘involving parties based on interests’ and ‘adequate guidance’. Secondly the changes were evaluated by the 

slowing factors in the decision making of the cases. The commission proposed to abandon the possibility for 

municipalities to appeal against the final decision. The commission also provided a solution for the lack of clarity 

about researching air quality. By requiring financial support of the project in the ‘Voorkeursbeslissing’ the 

commission contribute to financial security of the project. A side effect of requiring financial support is the higher 

level of detail of the ‘Voorkeursbeslissing’. The commission didn’t resolve the problems in the administrative 

culture. The solutions proposed by the commission were mostly focused on the rules instead of the culture.  
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1. Overzicht van de respondenten 

 

Voor stap 1 zijn interviews afgenomen met de hieronder aangegeven respondenten. Daarnaast is voor stap 2 de 

vragenlijst aan dezelfde respondenten gestuurd.  

 

Voor het project Westerscheldetunnel is een interview afgenomen met: 

- De projectdirecteur van de projectorganisatie 

- De teamleider Vergunnigen van de gemeente Terneuzen 

- Een wethouder van de gemeente Borsele (onder andere ruimtelijke ordening) 

 

Voor het project A4 Burgerveen Leiden is een interview afgenomen met: 

- De omgevingsmanager van de projectorganisatie 

- Een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig Ministerie van VROM) 

- Een vertegenwoordiger van de gemeente Leiden 

 

Voor het project A15 Maasvlakte Vaanplein is een interview afgenomen met: 

- De projectdirecteur van de projectorganisatie 

- De projectleider Tracébesluit van de projectorganisatie 

- De projectdirecteur van de regionale organisatie Rotterdam Vooruit 

- Een vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam 

 

Voor stap 3 zijn de volgende respondenten geïnterviewd: 

- Jos Arts, hoogleraar Planologie aan de Universiteit Groningen, topadviseur bij Rijkswaterstaat en 

betrokken bij de Commissie Elverding. 

- Wim Korf, projectleider Nieuwe Westelijke Oeververbinding en voormalig projectdirecteur HSL-Zuid. 

- Stef Meijs, projectleider van Sneller en Beter, de projectorganisatie die de adviezen van de Commissie 

Elverding moet implementeren. 

- Henk Gierveld, wetgevingsjurist Hoofddienst Juridische Zaken, opsteller nieuwe Tracéwet. 
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2. Interviewguide 1 
 

Onderwerpen: 

1. Introductie 

a. Introductie onderzoek 

b. Introductie respondent 

c. Introductie project 

2. Actoranalyse 

a. Probleemdefinitie 

i. Was er een gedeelde probleemdefinitie? 

ii. Was er een integrale aanpak?  

b. Betrokken actoren 

i. Welke actoren waren te onderscheiden? 

ii. Welke actoren waren belangrijk voor het realiseren van het initiatief? 

iii. Welke actoren hadden belangen bij het probleem of de oplossing? 

c. Percepties 

i. Waren er verschillen in percepties?  

d. Posities 

i. Over welke middelen/hulpbronnen beschikten de actoren?  

ii. Hoe belangrijk waren die middelen? 

iii. Wat waren de afhankelijkheden? 

iv. Welke actoren waren cruciaal gezien hun middelen? 

v. Wat was de machtsverdeling?  

vi. Wat was de rol van de rijksoverheid?  

3. Besluitvormingsanalyse 

a. Ronden en arena’s 

i. Was er sprake van opeenvolgende fasen?  

ii. In welke arena’s werden de belangrijkste beslissingen genomen?  

iii. Welke actoren waren daarbij betrokken? 

b. Stagnaties en doorbraken 

i. Welke stagnaties waren er en wanneer?  

ii. Wat was de oorzaak van de vertraging(en)? 

iii. Welke doorbraken waren er en wanneer? 

iv. Wat was de oorzaak van de doorbrak(en)?  

c. Strategieën  

4. Netwerkanalyse 

a. Interacties 

i. Welke actoren zijn centraal en perifeer te beschouwen? 

ii. Welke overleggen vonden plaats?  

b. Institutionele context 

i. Hoe belangrijk was wet- en regelgving?  

ii. Welke regels waren van invloed? 

5. Afsluiting 

a. Leerpunten project 
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3. Stellingen ´snelle en goede´ besluitvorming 
 
 
Nr. Onderwerp Stelling + Toelichting 

 
 
 
 
 

H
elem

aal 
m

ee 
ononeens  

M
ee oneens 

N
eutraal 

M
ee eens 

H
elem

aal 
m

ee eens 

  
Management van inhoud 
 

1 Doel vervlechting 
en winstkansen 

In het project is er gezocht naar doelvervlechting en 
winstkansen. 

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 
 

2  In het project is/was er een focus op een correcte 
analyse van het probleem door veelvuldig onderzoek. 

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 
 

3  In het project zijn mogelijke voorkeuren voor probleem 
en oplossing uitgesteld.  

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 
 

4  In het project lag de focus op een goede, 
wetenschappelijke probleemanalyse.  

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 
 

5 Adaptief vermogen In het project is/was sprake van cognitief leren en is  
gestimuleerd om te komen tot ‘negotiated knowledge’ 
(kennis waarover men het onderling eens is). 

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 
 

6  In het project is een oplossing geoptimaliseerd en 
uitgewerkt die gebaseerd is op analyse. 

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
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Nr. Onderwerp 
 
 
 
 

Stelling + Toelichting 
 
 
 
 
 

H
elem

aal 
m

ee oneens 
oneensonee

M
ee oneens 

N
eutraal 

M
ee eens 

H
elem

aal 
m

ee eens 

  
Management van proces 
 

7 Samenwerking 
 

In het project is/was er een focus op samenwerking en 
draagvlak. 

1 2 3 4 5 

 
 

 Toelichting: 
 
 

8  In het project is/was er een focus op acceptatie van de 
voorstellen. 

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 

9 Schakelen tussen 
oplossing en 
probleem 

In het project is/was er een inhoudelijk startpunt zonder 
fixatie op oplossingen. 

     

  Toelichting: 
 
 

10  In het project is/was er sprake van een stapsgewijze 
ordening van het proces, met daarin testmomenten 
voor correctie.  

     

  Toelichting: 
 
 

11  In het project zijn oplossingen, probleem en doel 
parallel geschakeld.  

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 

12  In het project zijn het aantal betrokken partijen 
gereduceerd.  

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 

13 Betrekken van juiste 
partijen 

In het project zijn partijen betrokken op basis van 
belangen. 

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 

14  In het project zijn partijen betrokken op basis van 
expertise en competentie.  

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 

15 Resultaatgerichte 
werkvorm 

In het project is interactie tussen partijen ondersteund 
(door koppelingen en overeenkomsten tussen partijen). 

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 

16  In het project zijn de competenties en middelen 
gecombineerd en bevonden zich bij één partij. 

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
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Nr. Onderwerp Stelling + Toelichting 
 
 
 
 
 
 

H
elem

aal m
ee 

oneens 

M
ee oneens 

N
eutraal 

M
ee eens 

H
elem

aal m
ee 

eens 

  
Management van instituties 
 

17 Verbindend 
vermogen en 
schaalvervlechting 

In het project is een integrale benadering toegepast om 
het probleem op te lossen. Hiertoe zijn partijen en 
sectoren aan elkaar gekoppeld.  

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 
 

18  In het project zijn taken en verantwoordelijkheden 
gescheiden en regels gesimplificeerd om de 
afhankelijkheden te verminderen. 

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 
 

19 Passende sturing In het project zijn de afhankelijkheden tussen partijen 
herzien op basis van een integrale benadering van het 
probleem. 

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 
 

20  In het project is/was er sprake (van het versterken) van 
centraal leiderschap.  

1 2 3 4 5 

  Toelichting: 
 
 
 

 
Tot slot een tweetal afsluitende vragen: 
 
Besluitvorming van het project A4 Burgerveen Leiden 
 
Onderwerp  Waardering 
 
 

 
 
 
 
 

Z
eer slecht 

S
lecht 

G
em

iddeld 

G
oed 

Z
eer goed 

Kwaliteit De kwaliteit van het besluitvormingsproces van het project was: 
 

     

 Toelichting: 
 
 
 

Snelheid De snelheid van het besluitvormingsproces van het project was: 
 

     

 Toelichting: 
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4. Interviewguide 2 
 

Onderwerpen: 

1. Introductie 

a. Introductie onderzoek 

b. Introductie respondent 

2. Resultaten onderzoek 

a. Vertragende factoren 

b. Versnellende factoren 

c. ‘Snelle en goede’ besluitvorming 

3. Verbeteringen in bestuurscultuur en voorbereiding 

a. Duidelijkheid over verantwoordelijkheden 

4. Verbeteringen in de verkenningsfase 

a. Kostenraming 

b. Ruime participatie 

c. Gebiedsgerichte benadering 

d. Termijnen van inspraak 

e. Voorkeursbeslissing 

f. Weging van effecten 

5. Verbeteringen in de planuitwerkingsfase 

a. Alternatieven 

b. Gebruik van doelvoorschriften 

c. Opleveringstoets 

6. Verbeteringen in de juridische sfeer 

a. Termijnen van besluiten 

b. Beroepsmogelijkheden 

7. Afsluiting 
 


