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Hoofdstuk 1 Inleiding op het vraagstuk  

1.1 Inleiding  

In het EFRO onderzoeksproject Energising Deltas (2013-2015) staat de vraag centraal hoe duurzame 

energiewinning en waterbeheer kunnen worden gecombineerd in een nieuwe generatie waterwer-

ken1, vaak aangeduid als ‘energiedijken’. Gelet op de toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen 

en de groeiende roep om de energievoorziening te verduurzamen, wordt ook in toenemende mate 

nagedacht over nieuwe vormen van duurzame energie, zoals getijdenenergie en energie uit zoet/zout 

osmose.  

Het ontwikkelen van energiedijken kent twee belangrijke componenten. De eerste is de technische 

uitwerking en ruimtelijk-ecologische inbedding. De tweede is de organisatie van het ontwikkelings-

proces, alsmede van de uitvoering en exploitatie. De eerste component blijft hier buiten beschouwing 

is en binnen Energising Deltas voornamelijk uitgewerkt door Deltares. De tweede component – ook 

wel aangeduid met Governance – staat in dit rapport centraal.  

In dit onderzoek hanteren we de volgende definitie van een energiedijk: “een multifunctionele water-

beherende infrastructuur die de geldende normen voor waterveiligheid, waterkwantiteits- en water-

kwaliteitsbeheer realiseert (handhaaft) en die in staat is energie te produceren. Een energiedijk com-

bineert dus de waterbeheerfunctie met de energieproductiefunctie door de vervlochten toepassing 

van water- en energiewerken (installaties)”. 

Dit betekent dat er sprake moet zijn van een waterbeherend object dat tegelijkertijd gebruikt wordt 

voor duurzame energieproductie. Binnen de context van het Energising Deltas onderzoek ligt de focus 

op twee vormen van duurzame energie: 

1) Stromingsenergie – energie die opgewekt wordt uit de werking van het getij of anderszins 

stromend water met behulp van turbines;  

2) Blue energy – energie die ontstaat uit de confrontatie van zoet en zout water (osmose).  

De realisatie van energiedijken is om meerdere redenen een ingewikkeld governance-vraagstuk: 

1. Het meervoudig gebruik van waterwerken verhoudt zich slecht met bestaande regels en pro-

cedures binnen het waterveiligheidsdomein. Daarbinnen bestaat een sterke focus op het 

waarborgen van de primaire functie van de waterwerken, namelijk het beschermen tegen 

overstromingen en het waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer, waarbij er weinig aandacht is 

voor de kansen van privaat medegebruik; 

2. Er zijn allerlei barrières om te komen tot vitale combinaties tussen het energiedomein en het 

waterdomein, die voortkomen uit het ontbreken van een passende regelstructuur en de aan-

wezigheid van conflicterende regels; 

                                                           
1 Waterwerken zijn o.a. waterkeringen (dijken en dammen), sluizen, spuikokers, stuwen, gemalen. 
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3. Bij de realisatie van energiedijken zijn veel verschillende partijen, met uiteenlopende rollen 

en belangen betrokken, wat leidt tot een ingewikkeld vraagstuk van samenwerking en rolaf-

stemming;  

4. Veel energiefuncties van waterkeringen maken gebruik van innovatieve technologie die qua 

grootschalige toepassing nog in de kinderschoenen staat. Dat maakt haalbare financiering en 

rendabele exploitatie erg lastig.  

Deze uitdagingen maken het combineren van energie en waterbeheer lastig. Zowel het proces naar 

een dergelijke combinatie, als de vorm die gekozen wordt om deze combinatie te organiseren, moeten 

rekening houden met de specifieke kenmerken van het realiseren van een cross-sectorale, publiek-

private innovatie.  

1.2 Probleemstelling: waar lopen partijen tegenaan? 

Energiedijken zijn een nieuw fenomeen. De technologie voor opwekking van energie door gebruikma-

king van getijden, golfslag en osmose is wel beschikbaar, maar grootschalige en structurele toepassing 

ervan in waterwerken vindt nog niet plaats. Het succesvol combineren van infrastructuur voor water-

veiligheid, -kwantiteits- en kwaliteitsbeheer met duurzame energieopwekking vraagt om een coalitie 

van publieke en private partijen. Dit maakt energiedijken een cross-sectorale, publieke-private inno-

vatie. Zo’n innovatie levert naast technologische ook governance-vragen op zoals: Wie heeft welk be-

lang bij energiedijken, wie speelt welke rol? Hoe kunnen publieke en private partijen samen werken 

aan realisatie? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Is wellicht nieuw beleid nodig? Wat zijn de kosten, wie kan en wil die dragen? Wat zijn de baten, wie 

profiteert er nu en in de toekomst?  

Een kant-en-klaar antwoord op al deze vragen ontbreekt. Energiedijken zijn een innovatie, wat bete-

kent dat het realiseren ervan op dit moment nog een ingewikkelde zoektocht is voor de betrokken 

publieke-, private- en kennisorganisaties. De complexiteit van de zoektocht wordt veroorzaakt door 4 

verschillende factoren: 

1. Het combineren van de domeinen waterbeheer met innovatieve technologie voor energie-

productie; 

2. Het innoveren in publiek-private netwerken; 

3. De (door)ontwikkeling van nieuwe technologie, van test naar (grootschalige) toepassing; 

4. De omgang met een onbekende en onevenwichtige business case (kosten – baten verdeling). 

Deze factoren worden hieronder nader besproken. 

Factor 1: Bij het realiseren en exploiteren van een energiedijk komen de domeinen waterbeheer2 en 

energiebeleid samen. Of beter gezegd, idealiter zouden ze samenkomen. Waterveiligheid en energie-

productie bijvoorbeeld vormen aparte institutionele regimes. Er is verschillend beleid. Er gelden ver-

schillende regels, gebruiken en rollen. Waterveiligheid is een publieke aangelegenheid, terwijl ener-

gieproductie door private ondernemingen wordt verzorgd. In de praktijk van het realiseren van een 

                                                           
2 onder waterbeheer verstaan we hier waterveiligheid, waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. 
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energiedijk is deze scheiding direct merkbaar. Bijvoorbeeld, het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

beheert de waterwerken en wil de ontwikkeling van energiedijken faciliteren. Voor de financiering van 

specifieke projecten wordt echter naar het ministerie van Economische Zaken verwezen, dat verant-

woordelijk is voor de regulering van (duurzame) energieproductie. De intenties, regels en procedures 

die de ministeries hanteren komen echter niet overeen, terwijl beide nodig zijn om een energiedijk te 

realiseren. Een ander voorbeeld: Met het topsectorenbeleid stimuleert de overheid kennisontwikke-

ling en innovatie. Er is een Topsector Water en een Topsector Energie, maar ‘energie uit water’ valt 

gemakkelijk tussen wal en schip.  

Factor 2: Het innoveren in publiek-private netwerken is een lastige zaak, omdat publieke en private 

partijen anders omgaan met vernieuwing van hun taken en werkprocessen. Publieke partijen zijn eer-

der geneigd om prioriteit te geven aan handhaving of incrementele aanpassing van de gevestigde ta-

ken en processen, terwijl private partijen vaak de noodzaak voelen voor (aanzienlijke) vernieuwing 

van hun producten, diensten en werkprocessen om de continuïteit op langere termijn te garanderen. 

Publieke partijen zijn geneigd de risico’s van innovatie te benadrukken, terwijl private partijen juist 

gewend zijn om risico’s aan te gaan. Dat geldt in versterkte mate voor de omgang met financiële mid-

delen. Innovatie vraagt om aanzienlijke investeringen, terwijl niet zeker is of deze zich ook ‘terugbe-

talen’ (de innovatie slaagt). Voor private ondernemingen is dit geen probleem, men calculeert dit in 

en legt verantwoording af aan de aandeelhouders / investeerders. Voor publieke organisaties ligt dit 

ingewikkelder. Het besteden van middelen aan nieuwe voorzieningen, diensten en/of infrastructurele 

werken die mogelijk toch niet (volledig) effectief te zijn, worden al gauw als ‘verspilling van publieke 

middelen’ aangemerkt. De verantwoordelijke bewindspersoon mag vervolgens verantwoording ko-

men afleggen.  

Dat leidt ertoe dat wanneer publieke en private organisaties samen een innovatief en meervoudig 

infrastructuurwerk als een energiedijk willen realiseren, de tegengestelde omgang met vernieuwing, 

de samenwerking (nog) ingewikkelder zal maken dan bij ‘standaard’ infrastructuur zoals een conven-

tionele dijk of weg.  

Factor 3: De technologieën die gebruikt zullen worden in een energiedijk zijn vaak eerst getest in een 

lab, daarna door pilots in een bassin, soms in open water en op kleinschalige manier in bestaande 

stuwen en sluizen. Echter grootschalige toepassing in een bestaand waterwerk heeft nog niet plaats-

gevonden. De gevolgen die de toepassing heeft voor het functioneren van het waterwerk zijn daar-

door moeilijk te voorspellen. Meetinstrumenten om de precieze gevolgen voor de waterveiligheid, het 

kwantiteits- en kwaliteitsbeheer vast te stellen zijn er nog niet. Ook regels over welke gevolgen accep-

tabel zijn, ontbreken soms. Hoeveel vissterfte, getijverschil, waterkwaliteitsverlies en/of beperking 

van de waterafvoer zal er zijn, hoe gaan we dit meten en wat vinden we acceptabel? Tegelijkertijd is 

daadwerkelijke toepassing nodig om de technologieën verder te ontwikkelen3. Echter, de toepassing 

van (deels) ‘non-proven technology’ in infrastructuur met een publieke waterbeheerfunctie, zoals on-

der punt 2 uiteengezet, is een lastige zaak. 

                                                           
3 bijvoorbeeld: De huidige windmolens zijn veel efficiënter en krachtiger dan de molens die 15 – 20 jaar geleden voor het 

eerst werden geplaatst. 
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Dat de technologie nog in ontwikkeling is, heeft ook gevolgen voor de financiering van energiedijken. 

Om de technologie verder te ontwikkelen, is toepassing noodzakelijk. In deze fase wordt er slechts op 

kleine schaal energie geproduceerd tegen een hoge kostprijs. Dat maakt het ontwikkelen van een slui-

tende business case momenteel een lastige zaak. Verbreding van de doelstellingen naar andere po-

tentiele maatschappelijke baten is noodzakelijk. Omdat er nauwelijks inkomsten zijn van energiever-

koop, moet er gezocht naar andere financieringsbronnen. De baten in deze ontwikkel- en experimen-

teerfase zijn echter onzeker, moeilijk te kwantificeren en lastig te verbinden aan een specifieke baat-

hebbende partij en/of financier. De regio’s waarin de energiedijken worden gerealiseerd hebben 

waarschijnlijk profijt van de projecten. De projecten kunnen bijdragen aan een positief imago, bezoe-

kers aantrekken en zorgen voor werkgelegenheid. Daarnaast heeft de ontwikkeling van energiedijken 

baten op de lange termijn. Zo draagt het bij aan het behalen van (regionale) klimaatdoelstellingen 

door de vergroening van de energievoorziening, aan minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 

en van buitenlandse leveranciers. Energiedijken kunnen een bijdrage leveren aan de zelfvoorzienend-

heid en leveringszekerheid, op regionaal en nationaal niveau. Immers, getijden, golfslag en/of zoet-

zout gradiënten zijn altijd beschikbaar.  

Ook hebben energiedijken een groot exportpotentieel. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld de gecombi-

neerde technologie “waterveiligheid en energieopwekking” gaan verkopen in het buitenland. Heel 

Nederland kan daar, o.a. door de afgedragen belastingen, van profiteren. Maar wat energiedijken nu 

en in de toekomst precies opleveren en welke investeerders daar bij passen, blijft een lastig vooraf 

precies te bepalen vraagstuk. 

1.3 Doelstelling 

In het Werkpakket Governance van dit EFRO project onderzoeken we enerzijds welke stappen door-

lopen moeten worden om een energiedijk te realiseren en welke dilemma’s daarbij spelen. Anderzijds 

onderzoeken we welke arrangementen er bruikbaar zijn om energiedijken te ‘organiseren’. 

Governance-modellen zijn een weergave van het interactieproces tussen partijen die betrokken zijn 

bij de realisatie van een energiedijk. We omschrijven een governance model als ‘een proces waarlangs 

de ontwikkeling van een energiedijk vormgegeven kan worden, van ideevorming tot en met exploita-

tie en beheer, gegeven een bepaalde uitgangssituatie. Deze wordt met name bepaald door 1) de vraag 

over het de aanleg van een nieuwe waterbeherende/energieproducerende asset of om de ombouw 

van een bestaande waterbeherende asset gaat, en 2) de stijl van asset management die de beheerder 

/ eigenaar van de beoogde energiedijk wil gaan hanteren’.  

Dit proces doorloopt een aantal stadia, al is dat vaak niet lineair en volgtijdelijk. In dit onderzoek vra-

gen we ons af welke activiteiten en stappen er doorlopen moeten worden, welke rolverdeling daarbij 

wenselijk is en welke arrangementen er toepasbaar zijn om te komen tot een energiedijk. Kenmerkend 

voor energiedijken is dat er altijd sprake is van interactie tussen enerzijds publieke en anderzijds pri-

vate partijen. Deze interactie wordt vaak mede bepaald door de ‘bemoeienissen’ van partijen uit de 

maatschappelijke omgeving van het beoogde project. Hoewel de rollen van deze partijen in elke casus 

kunnen verschillen, ook afhankelijk van de institutionele context van bijvoorbeeld een land. Een be-

langrijke vraag in het governance-model is dan ook hoe te komen tot effectieve vormen van publiek-

private samenwerking. Hetzelfde geldt voor een goede omgang met  de maatschappelijke omgeving.  



9 

 

1.4 Internationale toepasbaarheid 

Voor beantwoording van de vraag in hoeverre energiedijken ook internationaal een wenkend per-

spectief vormen, is er een aanvullende studie uitgevoerd. Deze was gebaseerd op drie componenten: 

1. Een review van wetenschappelijke literatuur over publiek-private samenwerkingsprojecten, 

waaruit lessen zijn gedistilleerd over de aandachtspunten voor het internationaal ‘aan de man 

brengen’ van energiedijken; 

2. Een desk study naar praktische informatie over het vermarkten van waterbouwkundige pro-

jecten en kennis en een aantal diepte interviews met praktijkdeskundigen op dat gebied over 

zakendoen met landen in Zuidoost-Azië dat door het consortium van Energising Deltas als 

kansrijke regio wordt beschouwd; 

3. Een workshop waarin we met een aantal praktijkdeskundigen gelieerd aan het Netherlands 

Water Partnership op de lessen uit metastudie, desk study en interviews hebben gereflec-

teerd, deze hebben gevalideerd en aangescherpt.  

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit rapport bespreken we de aanpak die we hebben gevolgd voor dit onderzoek en 

de methoden die daarbij gebruikt zijn. In hoofdstuk 3 schetsen we de belangrijkste bouwstenen van 

het governance-model vanuit de theorie. Dit model wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4 waarin we de 

praktische stappen en activiteiten waaruit het model is opgebouwd beschrijven. In hoofdstuk 5 pre-

senteren we een aantal inzichten over de praktijk van het governance-proces rond de realisatie van 

energiedijken, met name over de wisselwerking tussen de verschillende bouwstenen van het gover-

nance-model en de dilemma’s rondom deze bouwstenen. In hoofdstuk 6 presenteren we een zestal 

logisch samenhangende combinaties van bouwstenen voor publiek-private arrangementen waarmee 

een energiedijk kan worden gerealiseerd. In hoofdstuk 7 presenteren we de lessen over de internati-

onale toepasbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Hoofdstuk 2: Methodische aanpak en verantwoording 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk verantwoorden we onze aanpak, vanuit methodologisch perspectief. We schetsen de 

gehanteerde methoden en de werkwijze om te komen van data naar toepasbare inzichten om de re-

alisatie van energiedijken te vergemakkelijken en te ondersteunen. 

2.2. Triangulatie als uitgangspunt 

Het onderzoek naar een (of meer) governancemodel(len) waarmee de ontwikkeling, exploitatie en het 

beheer van een multi-dimensioneel project als een energiedijk gestuurd kan worden, kan o.i. het beste 

uitgevoerd worden door de inzet van meerdere verschillende methoden. Door middel van triangulatie 

(Yin, 2003) worden de verschillende betrokken perspectieven in beeld gebracht om op basis daarvan 

goed beargumenteerde conclusies te kunnen trekken. We hebben triangulatie in ons onderzoek vorm-

gegeven door in de eerste plaats gedetailleerde en kwalitatieve (in-depth) case studies uit te voeren 

naar de Afsluitdijk, Brouwersdam, Oosterscheldekering, Tidal Testing Center Grevelingen en de Tidal 

Lagoon (Swansea Bay, UK). In de tweede plaats is een survey gehouden onder projectleiders van PPS-

projecten in de natte en droge infrastructuur. In de derde plaats is een literatuurstudie uitgevoerd 

naar de wetenschappelijke (en toegepast-wetenschappelijke)  inzichten over infrastructurele PPS-pro-

jecten. Daarnaast hebben we diepte-interviews en workshops gehouden om de gegenereerde data 

aan te vullen en te ‘verifiëren’. Vanwege de internationale ambities van de private partijen die betrok-

ken zijn bij de ontwikkeling van energiedijken, worden de inzichten uit een hierop toegesneden work-

shop en uit de literatuurstudie benut om aanbevelingen te formuleren voor het vermarkten van het 

energiedijken-concept in het buitenland. De verschillende dataverzamelingsmethoden worden hier-

onder kort toegelicht. 

2.3 Case study onderzoek 

Het eerste deel van ons onderzoek bestaat uit vijf casestudies. We hebben vijf energiedijken, of po-

gingen om een energiedijk te realiseren, onderzocht. Het gaat om projectinitiatieven die o.i. onder het 

begrip energiedijken vallen. De studies bestaan uit een nauwgezette procesanalyse om vast te stellen 

wat er precies wanneer gebeurd is, en waarom. Daarnaast hebben we aspecten onderzocht als welke 

partijen betrokken zijn (geweest) en wat hun intenties, belangen en onderlinge verhoudingen zijn. 

Voor een zo compleet mogelijk beeld hebben we, ook binnen het case study onderzoek, gebruik ge-

maakt van veel verschillende bronnen (triangulatie). We hebben documenten geanalyseerd, zowel 

beleidstukken als bijvoorbeeld pamfletten, verslagen en teksten op websites. Daarnaast hebben we 

waar mogelijk bijeenkomsten bijgewoond en per case de belangrijkste betrokkenen geïnterviewd. Een 

deel van de casestudies is gedaan door afstudeerstudenten die een aantal maanden bij een betrokken 

partij hebben meegewerkt aan het project en zo de case door en door hebben leren kennen. Om de 

vijf cases te kunnen vergelijken en er zoveel mogelijk lessen uit te trekken, hebben we in de verschil-

lende casestudies gewerkt met een gestandaardiseerd casusformat. De onderzochte cases zijn de vol-

gende. 
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Allereerst de Afsluitdijk, waar drie projecten zijn met energie uit water: TTC Den Oever, de energie-

centrale Kornwederzand (beide stromingsenergie) en een pilotinstallatie voor blue energy (energie uit 

zoet-zout gradiënten). Het Rijk bereidt een renovatie van de dijk voor, regionale overheden en bedrij-

ven proberen hun ambities ‘mee te koppelen’; 

Daarnaast de Brouwersdam, waar wordt gezocht naar mogelijkheden om de realisatie van een ope-

ning in de Brouwersdam – ten behoeve van herstel van getij op de Grevelingen voor verbetering van 

de waterkwaliteit – te combineren met realisatie van een getijcentrale. 

Vervolgens de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam, waar de hernieuwde ingebruikname van de 

Spuisluis gecombineerd wordt met de realisatie van een testlocatie voor getijdenenergieturbines voor 

klein verval. Ondanks een publieke bijdrage is het lastig om te komen tot een private exploitatie van 

een testlocatie, bijvoorbeeld op basis van verhuur van testkokers;  

De vierde casus is de Oosterscheldekering, waar door verschillende private partijen medewerking ge-

vraagd wordt aan de beheerder om turbines aan het waterwerk te bevestigen. De focus ligt op het 

mogelijk maken van medegebruik van de kering, waarbij de waterbeheerder zich bezint op de vraag 

onder welke condities hij dit toestaat. 

Tot slot de Tidal Lagoon Swansea Bay, waar een privaat consortium een getijdelagune ontwikkelt met 

een scala van ruimtelijke functies, waaronder energieproductie. Deze constructie heeft een nevenef-

fect in termen van waterveiligheid, maar wordt primair dus om andere doelen gerealiseerd, op basis 

van private middelen.  

In tabel 2.1 worden de belangrijkste dimensies van de onderzochte cases weergegeven.  

 

 

 

 

  



12 

 

 Afsluitdijk  Brouwersdam Oosterschelde-ke-

ring 

Grevelingen-dam Tidal Lagoon 

Inhoud project Turbines in enkele 

kokers + blue 

energy centrale 

Turbines in ge-

plande doorlaat 

in dam 

Turbines tussen en-

kele pijlers kering 

Turbines in kokers 

spuisluis 

Aanleg lagune, tur-

bines in aan te leg-

gen dam 

Aanleiding Renovatie dijk t.b.v. 

de waterveiligheid 

Doorlaat t.b.v. 

herstel getij op de 

Grevelingen voor 

de waterkwaliteit 

Behoefte aan de-

monstratie 

locatie turbines (gro-

ter verval) 

Heropening sluis 

t.b.v. waterkwaliteit, 

later behoefte aan 

testlocatie (laag ver-

val).  

Marktkans voor 

duurzame energie 

Opwekking 

Initiatief-ne-

mende partij(en) 
Rijk voor de reno-

vatie, regio voor 

ambities, markt 

voor projecten 

Rijks- en regio-

nale overheden 

Marktpartijen Eerst overheid, later 

marktpartijen uitge-

daagd door overheid  

Marktpartijen 

Strategie van be-

heerder  
Richt zich op reno-

vatie en faciliteert 

regionale initiatie-

ven 

Zoekt met andere 

overheden actief 

naar de mogelijk-

heid energiecen-

trale 

Faciliteert private ini-

tiatieven, vergun-

ningverlening 

Investeert in de her-

opening van de Flak-

keese spuisluis 

Niet aanwezig, 

geen bestaand wa-

terwerk 

Strategie andere 

overheden 
Aanvullende ambi-

ties m.b.t. energie 

uit water, onder-

steunen projecten 

Samen optrekken 

met RWS 

Willen faciliteren, 

steun o.a. d.m.v. sub-

sidies 

Willen faciliteren, 

o.a. met Pro-Tide on-

derzoek  

Vergunning-verle-

ning 

Rol private par-

tijen  
Nemen initiatief tot 

realisatie projecten 

Participeren in 

marktverken-

ning, brengen 

kennis in 

Nemen initiatief tot 

realisatie projecten 

Wisselt per partij, 

van trekker tot af-

wachtend 

Nemen initiatief tot 

realisatie 

Aard van publiek-

private samen-

werking  

Regionale overhe-

den steunen pri-

vate initiatieven 

Overheid wil faci-

literen, marktpar-

tijen afwachtend 

Overheid stelt rand-

voorwaarden en sub-

sidieert privaat initia-

tief 

Onduidelijk, overheid 

wil faciliteren, markt-

partijen afwachtend 

Overheid stelt 

randvoorwaarden 

en subsidieert pri-

vaat initiatief 

Mate van ge-

deelde ambitie 
Gedeelde ambitie 

regionale overhe-

den en markt 

Gedeelde ambitie 

regionale overhe-

den en markt 

Gedeelde ambitie re-

gionale overheden en 

markt 

Veel onduidelijkheid 

over ambities 

Publiek deelt ambi-

ties maar initiatief 

volledig privaat 

Ontwikkelings-

stadium 
Voorbereiding aan-

besteding renova-

tie, poging business 

case rond te krijgen 

Verkenning mo-

gelijkheden 

Voorlopige vergun-

ning verleend, markt-

partij zoekt naar fi-

nanciering  

Private partijen pro-

beren business case 

te sluiten 

Private partij in af-

wachting van ver-

gunning, aanbeste-

ding en financiering 
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Succesfactoren Samenwerking regi-

onale overheden en 

marktpartijen 

Samenwerking re-

gionale en natio-

nale overheden, 

betrokkenheid 

markt 

Subsidiebereidheid 

overheden, steun van 

lokale overheid 

Koppeling aan Brou-

wersdam 

Gedrevenheid en 

eigen vermogen ini-

tiatiefnemer, gun-

stige omstandig-he-

den locatie 

Belangrijke barriè-

res 
Projecten relatief 

klein t.o.v. renova-

tie, beheerder niet 

bereid tot conces-

sies 

Project afhanke-

lijk van grotere 

vraagstukken, 

hoge kosten 

Weinig animo onder 

private investeerders 

Weinig animo onder 

private investeerders 

en afnemers 

Risicovolle investe-

ring voorberei-

dings-fase 

 Tabel 2.1: Dimensies per onderzochte case 

De afzonderlijke casestudies zijn gedocumenteerd in separate verslagen (die zijn samengevat in zoge-

noemde factsheets). De inzichten uit de casestudies zijn gebruikt voor de hoofdstukken 4 tot en met 

6. 

2.4 Survey 

Met behulp van een survey is een groot aantal PPS projecten in Nederland (zowel in de natte als de 

droge infra) onderzocht en is gekeken naar contractuele en relationele eigenschappen in relatie tot 

uitkomsten van de projecten, het innovatieve karakter etc. In het surveyrapport zelf is een uitvoerige 

methodologische verantwoording opgenomen. 

2.5 Internationale dimensie: literatuurstudie en internationale dimensie 

De internationale dimensie van dit onderzoek is gebaseerd op een drietal componenten. Allereerst 

een wetenschappelijke literatuurstudie van publiek-private samenwerkingsprojecten, waaruit we les-

sen hebben gedistilleerd ter beantwoording van de vraag welke aandachtspunten er zijn voor het in-

ternationaal ‘aan de man brengen’ van energiedijken. Daarnaast een desk study naar praktische infor-

matie over exporteren van waterbouwkundige projecten en kennis en een aantal diepte interviews 

met praktijkdeskundigen op dat gebied over zakendoen met landen in Zuidoost-Azië. En tot slot is een 

workshop gehouden waarin met praktijkdeskundigen gelieerd aan het Netherlands Water Partnership 

hebben gereflecteerd op de lessen uit metastudie, desk study en interviews. 

2.6 Aanvulling en ‘verificatie’: interviews en workshops  

Om de ontwikkeling van het governance-model te stoelen op de meest recente kennis uit de praktijk, 

is een groot aantal interviews gehouden met relevante praktijkexperts, afkomstig uit de beleidswereld 

en de advieswereld. Bijlage A geeft aan welke experts geïnterviewd zijn en met welke insteek. In aan-

vulling op het empirisch onderzoek is ook studie gemaakt van rapporten en documenten die versche-

nen zijn over innovatie in het waterdomein, het realiseren van multifunctionaliteit, verdienmodellen 

en innovatieve arrangementen. Daarnaast zijn er een aantal workshops gehouden waarin experts van 

de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstituten werden uitgenodigd om tussenresultaten te bedis-

cussiëren, te verrijken en te valideren. In bijlage B worden deze workshops beschreven.   
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Hoofdstuk 3: Bouwstenen voor een Governance Model: het ontwikkelingsproces 

van een energiedijk nader verkend  

3.1 Inleiding  

Het realiseren van een energiedijkenproject is geen eenvoudige zaak. Een energiedijk vraagt immers 

om een specifiek idee over de omgang met een (bestaand, toekomstig) waterbeherend object (asset). 

Bij de ontwikkeling, uitvoering en exploitatie van dat (project)idee is een coalitie van partijen betrok-

ken die is ingebed in zijn fysiek-geografisch en maatschappelijke omgeving. Het (project)idee verte-

genwoordigt een maatschappelijke en economische meerwaarde voor deze coalitie. De betreffende 

coalitie gaat een (publiek-private) samenwerking aan die vertaald wordt in een specifiek arrangement 

voor de ontwikkeling, uitvoering en exploitatie en verankerd is in één of meer contractvormen.  

Bij het vormgeven van een governance model voor energiedijken is het belangrijk om aan deze ver-

schillende kenmerken recht te doen. Dit betekent dat bij het onderzoek naar een effectief governance 

model we van verschillende (theoretische en empirische) inzichten gebruik kunnen maken. Het gaat 

dan om inzichten4 uit de literatuur rondom asset management, omgevings- en netwerkmanagement, 

meerwaardecreatie van meervoudig gebruik van infrastructuur, publiek-private samenwerking en ar-

rangementen en contractvormen.  

In de komende paragrafen presenteren we per element enkele belangrijke lessen die van belang zijn 

voor het te ontwikkelen governance model. Aan het eind verbinden we de verschillende besproken 

elementen tot uitgangspunten voor het governance model dat in het volgende hoofdstuk uitgewerkt 

wordt. In dit hoofdstuk onderscheiden we achtereenvolgens de volgende elementen: 

1. Idee- en coalitievorming, behandeld aan de hand van Asset Management en Omgevingsma-

nagement; 

2. Maatschappelijke business case, besproken aan de hand van Meerwaarde Creatie door 

meervoudig gebruik infrastructuur en Maatschappelijke Kosten Baten Analyse; 

3. Arrangement ontwikkeling, toegelicht aan de hand van omgangsvormen, samenwerking en 

contractvormen tussen (publieke en private) partners; 

4. Uitvoering en exploitatie, uitgewerkt aan de hand van exploitatiemodellen en contractvor-

men. 

Deze ingrediënten worden hieronder op hoofdlijnen besproken.  

                                                           
4 Deze inzichten zijn sterk met elkaar verbonden. Zo is de literatuur over PPS enerzijds wat technisch gericht op het zoeken 

en vinden van de juiste contractvorm. Dit verbindt de PPS literatuur met de literatuur over contractvormen en arrangemen-

ten. Maar is er anderzijds ook een sterke aandacht in een deel van de PPS literatuur voor de relatie met de omgeving en de 

wijze waarop die relatie gemanaged moet worden. Dit verbindt deze literatuur dan weer sterk met de literatuur over omge-

vingsmanagement. En zo zijn er vele andere verbindingen te maken tussen de verschillende bouwstenen. 
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3.2 Idee- en coalitievorming  

3.2.1 Inleiding 

Het is belangrijk om te beginnen met de constatering dat ‘het idee’ door alle partijen verschillend 

wordt gedefinieerd en afgebakend. In een complex sociaal systeem hanteren partijen verschillende 

‘boundary judgments’. Met deze systeemgrenzen maken zij onderscheid tussen datgene wat voor hen 

wel en niet relevant is, wat zij wel en niet denken te kunnen of willen beïnvloeden en wat zij wel en 

niet meenemen in hun afwegingen. Deze systeemgrenzen hangen sterk samen met de probleemper-

ceptie en doelstellingen die partijen hebben.  

In een meervoudig project komen partijen samen met totaal verschillende boundary judgments. Dat 

maakt het belang van een gedeelde afbakening aanzienlijk. Een afbakening waarin partijen die zelf 

wellicht andere afbakeningen zouden hanteren, zich wel voldoende herkennen. Het proces om te ko-

men tot zo’n gedeelde systeemgrens is dus belangrijk en vraagt om vertrouwen en wederkerigheid 

(Van Meerkerk et al. 2013).  

De afbakening van een (project) idee is een doorgaand leerproces en kan niet op enig moment defini-

tief worden gemaakt. De grenzen van het (project) idee zullen regelmatig ter discussie worden gesteld. 

Soms zal het nodig zijn om de grenzen op te rekken, bijvoorbeeld om de haalbaarheid van voorstellen 

te vergroten. Andersom kan het gebeuren dat de afbakening wordt vernauwd, zodat de betrokken 

partijen meer garantie krijgen dat hun belang wordt gediend en risico’s worden verkleind. Dat bete-

kent dat de grenzen van een project voortdurend in ontwikkeling zijn en het belangrijk is om zich 

regelmatig te bezinnen op de vraag of de juiste grenzen nog steeds worden gehanteerd. 

3.2.2 Asset Management als Randvoorwaarde voor Ideevorming 

Uiteraard speelt het waterbeherende object zelf een belangrijke rol bij de vorming van het (project) 

idee. We definiëren de omgang met het object in engere zin als asset management (Herder & Wijnia, 

2009, Dewulf et al, 2010, Michele & Daniela, 2011). Asset management is gericht op het realiseren 

van de meeste waarde met en uit het beheer van assets (Herder & Wijnia, 2009). Asset management 

focust daarmee op de gehele levenscyclus van assets en plaatst investeringen in assets ook in dat 

perspectief. De prestaties van assets wordt dan ook geplaatst in de context van de kosten die gemaakt 

worden voor beheer en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Het beheer van infrastructurele assets 

heeft enkele specifieke kenmerken (Herder & Wijnia, 2009), omdat zij een heel lange levensduur heb-

ben, geen restwaarde hebben en omdat infrastructurele systemen in sterke mate evolutionair van 

karakter zijn en dus gaandeweg van functie en gedaante veranderen (Roovers et al. 2014). 

Zoals eerder vermeld definiëren we een energiedijk als “een multifunctionele waterbeherende infra-

structuur die de geldende normen voor waterveiligheid en waterkwaliteit realiseert (handhaaft) en 

die in staat is energie te produceren. Een energiedijk combineert dus de waterbeheerfunctie met de 

energieproductiefunctie door de vervlochten toepassing van water- en energiewerken (installaties)”. 

We gaan ervan uit dat infrastructuur kan - zoals alle onroerende goederen - publiek, privaat of publiek-

privaat ontwikkeld, in bezit genomen, beheerd en geëxploiteerd kan worden. Voor energiedijken on-

derscheiden we naast deze drie hoofdvormen van asset management nog drie tussenvormen. Dat 

doen we vanwege de specifieke functie van de multifunctionele waterbeherende infrastructuur, nl. 
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de waterbeheerfunctie (waterveiligheid en waterkwaliteit) die in de Nederlandse context altijd in pu-

blieke handen is. Dat houdt in dat ook de infrastructuur waarmee deze functie uitgeoefend wordt, 

ook in publieke handen is. Privaat eigendom van waterbeherende infrastructuur veronderstelt dat een 

private partij – bijvoorbeeld binnen wet- en regelgeving (normen) – de waterbeheerfunctie waarborgt 

en zo ook een energiedijk in eigendom kan hebben. In Nederland zal dat niet snel gebeuren, alhoewel 

RWS wel eens met de gedachte speelt (speelde) om (delen van) de waterbeheerfunctie privaat aan te 

besteden. Wellicht is er in het buitenland meer kans op zo’n constructie. Een private exploitatie van 

een publieke waterbeherende infrastructuur is in Nederland wellicht eerder in zicht. Daarmee ont-

staan er zes typen van Governance Modellen waarlangs de ontwikkeling, het eigendom, de exploitatie 

en het beheer van energiedijken gestuurd en vormgegeven kan worden (zie tabel 3.1). Deze typen 

worden in hoofdstuk zes verder uiteengezet. 

Private owner-

ship 

Private ste-

wardship 

Private ser-

vantship 

Public-private 

alliance 

Public ste-

wardship 

Public owner-

ship 

 

De energiedijk 

wordt gereali-

seerd op basis 

van privaat ini-

tiatief en geëx-

ploiteerd ten 

behoeve van 

private doelen.  

Private partijen 

realiseren en 

exploiteren in 

opdracht van 

publieke partij 

een energie-

dijk.  

Door een pri-

vate partij 

wordt het ener-

giebeheer van 

het waterwerk 

en naastgele-

gen functies 

verzorgd, in op-

dracht van de 

publieke be-

heerder.  

Publieke en pri-

vate partijen 

slaan de han-

den ineen om 

te komen tot 

realisatie en ex-

ploitatie van 

een energie-

dijk. 

Het waterwerk 

wordt door de 

publieke partij 

ter beschikking 

gesteld aan een 

private partij 

om energie op 

te wekken. 

De energiedijk 

wordt beheerd 

en geëxploi-

teerd door pu-

blieke partij. 

Tabel 3.1 Zes typen van Governance Modellen voor energiedijken 

Voor het ontwikkelen van initiatieven voor het multifunctioneel gebruiken van waterwerken, is het 

belangrijk de stijl van de asset manager te achterhalen. Deze stijl of rol hangt af van de focus van de 

waterbeheerder ten aanzien van de functies die er met de waterkering gerealiseerd moeten of mogen 

worden. We onderscheiden vier mogelijke rollen, gebaseerd op een tweetal keuzeopties: 

- Kiest de waterbeheerder voor een open of juist gesloten stijl van beheren. Hierbij gaat het om 

de bereidheid van de beheerder om zijn omgeving te betrekken bij het asset beheer en te 

luisteren naar wensen van derden; 

- Kiest de waterbeheerder voor een exploiterende of juist explorerende benadering van zijn 

kunstwerken: is de waterbeheerder gericht op louter goed realiseren van de primaire functie 

van het kunstwerk of is hij bereid nieuwe functies te laten ontstaan?  
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  Gebruik van assets 

  Exploiterend Explorerend 

Stijl van asset beheer 

Gesloten Monofunctioneel asset 

management 

Integratief asset ma-

nagement 

Open Accommoderend asset 

management 

Ontwikkelend asset ma-

nagement 

Tabel 3.2 Stijlen van asset management 

Bij monofunctioneel asset management hanteert de asset manager een gesloten stijl van beheren. De 

omgeving wordt geïnformeerd over het asset management (onderhoud, vervanging), maar kan daar 

geen invloed op uitoefenen. Daarnaast richt de asset manager zich louter op de eigenlijke functie van 

de asset, bijvoorbeeld in termen van waterveiligheid. 

Bij accommoderend asset management is de focus van de asset manager ook gericht op deze primaire 

functie, maar stelt zij de omgeving in de gelegenheid om het asset mede te gebruiken voor andere 

doelen. Daar wil de asset manager zelf weinig bemoeienis mee hebben, maar hij wil het wel faciliteren 

of accommoderen. 

In het geval van integraal asset management hanteert de asset manager een meer inclusieve benade-

ring van de beheerde assets door een meervoudige doelstelling te hanteren. Deze doelstelling kan wel 

worden aangescherpt in overleg met de omgeving, maar in principe staat deze vast (denk aan Ruimte 

voor de Rivier). 

In het geval van ontwikkelend of uitnodigend asset management stelt de asset manager zich open op. 

De omgeving kan in belangrijke mate bepalen welke functies assets vervullen en hoe deze gestalte 

krijgen. De asset manager is dienend, en faciliteert de wensen van de omgeving. Zijn taak is een afge-

leide van datgene wat de omgeving definieert als wenselijk.  

In drie van de vier typen van Governance Modellen is er ruimte voor realisatie van een energiedijk. 

Alleen bij de gesloten, monofunctionele focus ligt alle nadruk op de waterbeherende functie en is er 

geen mogelijkheid tot functiecombinatie of medegebruik. Deze benadering is wellicht nog bij een aan-

tal waterschappen terug te vinden, maar in ieder geval niet meer in het formele beleid van Rijkswa-

terstaat, waar met name een accommoderende benadering kan worden teruggezien, al wordt deze 

niet altijd actief nagestreefd. Daarbij kan opgemerkt worden dat landelijke diensten eerder genegen 

zijn om zich welwillend op te stellen, terwijl regionale diensten ‘branchevreemde’ functies van water-

keringen vaak liever niet toestaan vanwege de onzekere consequenties voor het beheer en onderhoud 

op de langere termijn.  

De accommoderende stijl zien we ook terug in de wijze waarop Rijkswaterstaat meedenkt (en zelf ook 

onderzoek laat doen) betreffende het medegebruik van dijken voor de plaatsing van windmolens. Een 

goed voorbeeld van de accommoderende stijl is de Afsluitdijk en de Oosterscheldekering waar Rijks-

waterstaat meewerkt aan de realisatie van testen voor getijdenenergie. De meer geïntegreerde bena-

dering zien we terug in energie-neutrale kunstwerken zoals de Ramspolsluizen. Dit komt voort uit het 

streven van Rijkswaterstaat om haar eigen energieverbruik te verminderen.  
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De wijze waarop Rijkswaterstaat op dit moment opereert rondom de Brouwersdam past meer in de 

ontwikkelende beheerstijl. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar een antwoord op de vraag met welke 

functiecombinatie een opening in de dam, ten gunste van herstel van getij op de Grevelingen, voor 

alle partijen aantrekkelijk kan worden gemaakt. 

De vraag hoe de waterbeheerder zich opstelt, bepaalt al in grote mate – zeker in de Nederlandse 

context – of realisatie van een energiedijk tot de mogelijkheden behoort. De laatste jaren neemt de 

druk op beheerders van infrastructuur toe om medegebruik toe te staan en zelf ook actiever te wor-

den in het realiseren van multifunctioneel gebruik. Dit komt onder druk van de omgeving die hogere 

eisen stelt aan publieke investeringen en de meerwaarde die daarmee gecreëerd wordt.  

In algemene zin zien we dat er een bredere focus wordt gehanteerd op de functionaliteit van het asset 

in relatie tot het netwerk van assets en in relatie tot de omgeving van het asset. Dat betekent onder 

andere dat: 

- beheerders vaker partijen uit de omgeving betrekken bij het formuleren en realiseren van 

doelen van asset management;  

- beheerders vaker private partijen inschakelen voor het laten realiseren en beheren van hun 

assets en daarbij steeds vaker professionele vormen van contractmanagement toepassen;  

- beheerders open staan voor voorstellen om de functionaliteit van assets aan te passen.  

3.2.3 Coalitievorming: Omgevingsmanagement als verbinding tussen project en omgeving 

De wijze waarop de asset manager om wil gaan met het beheer van zijn assets, heeft consequenties 

voor de mate waarin en wijze waarop de omgeving daarbij actief betrokken wordt. De maatschappe-

lijke omgeving wordt gekenschetst door een toenemende complexiteit. De ontwikkeling van infra-

structurele werken wordt daardoor ook complex, omdat aan steeds meer maatschappelijke wensen 

en eisen voldaan moet worden. Omgevingsmanagement is dan nodig om het complexe ontwikkelings-

proces voor een complex infra-project voortdurend te synchroniseren met de dynamiek in zijn com-

plexe maatschappelijke omgeving. Deze stelling wordt hieronder nader onderbouwd. 

De huidige maatschappelijke omgeving wordt door verschillende wetenschappers aangeduid met  

‘netwerksamenleving’. Mede door de toenemende informatisering zijn daardoor de afhankelijkheid 

en de horizontale relaties in betekenis toegenomen. Castells (2000) stelt dat deze ontwikkeling gelei-

delijk is begonnen in de jaren zeventig en versneld in het laatste decennium van de 20ste eeuw. De 

impliciete assumptie in deze redenering is dat er een groeiende behoefte is aan structuren tussen 

organisaties om de groeiende afhankelijkheid en complexiteit het hoofd te bieden. De netwerksamen-

leving wordt echter ook gekenmerkt door een groeiende individualisering, volgens sommigen de be-

langrijkste trend van de twintigste eeuw. Deze individualisering gaat hand in hand met een afnemende 

betekenis van oude verbanden als religie en andere sociale verbanden, zowel in het vormen van onze 

waarden en normen als in het bepalen van onze sociale contacten. Putnam heeft het over het ver-

dwijnen van sociaal kapitaal. 

Zo lijken we langzamerhand naar een samenleving te evolueren waarin mensen waarden niet meer 

van traditionele sociale instituties afleiden, maar vanuit individuele belangen en normen formuleren. 

Daarbij spelen media en nieuwe vormen van communicatie een grote rol. Dit alles betekent een veel 
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grotere pluriformiteit in opvattingen en een afnemend ontzag voor autoriteit en professionele oorde-

len. Dit betekent dat bestuurlijke processen lastiger te organiseren zijn en ook dat ruimtelijke en in-

frastructurele projecten, zoals energiedijken, sneller onder het vergrootglas komen. 

Energiedijken zijn complexe projecten. Die complexiteit heeft niet alleen te maken met de verschil-

lende actoren die aanwezig zijn bij het realiseren van een energie dijk (overheden, waterschappen, 

verschillende private actoren maar ook soms allerlei maatschappelijke groepen). De complexiteit 

heeft ook te maken met het feit dat die actoren vaak verschillende waarden willen realiseren (milieu-

waarden, economische waarden, waterveiligheid) en dat het realiseren van energiedijken vaak raakt 

aan een groot aantal institutionele spelregels. 

 

Naarmate een project vordert komt het ook regelmatig voor dat er zich andere externe stakeholders 

mee gaan bemoeien (natuur-en milieuorganisaties, groepen burgers etc.) wat de complexiteit nog 

vergroot. Die complexiteit is een inherent kenmerk van onze moderne samenleving. Onze netwerk 

samenleving is meer gefragmenteerd en specialistisch en kent pluriforme waardenopvattingen. Veel 

beleid en ruimtelijke projecten worden dus ontwikkeld en uitgevoerd in een netwerk van actoren 

(Koppenjan & Klijn, 2004). Voor het realiseren van een succesvol project is het dan cruciaal om een 

goede omgevingsanalyse te maken en aandacht te besteden aan omgevingsmanagement. Daarvoor 

is het belangrijk om te weten hoe dat netwerk er uit ziet, los van de vraag of een energiedijk inhoude-

lijk een goed idee is. De uitkomsten van het proces rondom een energiedijk wordt immers mede be-

paald door de posities en gedragingen van de betrokken actoren (hun beschikbare middelen en hun 

opvattingen), het proces van interacties (het besluitvormingsspel) wat ze met elkaar spelen en de in-

stitutionele kenmerken van het netwerk waarin ze zich bevinden (de formele en informele spelregels 

waar actoren zich aan moeten houden). Een gedegen analyse van de maatschappelijke omgeving van 

een energiedijken project, omvat 3 soorten van analyse (Koppenjan & Klijn, 2004). 

 Actorenanalyse. De analyse van actoren heeft tot doel de relevante actoren en hun eigen-

schappen in kaart te brengen. Belangrijke analytische stappen zijn het in kaart brengen van 

de middelen en afhankelijkheden en de percepties van actoren (zie de eerste overzichtstabel). 

Actoren met belangrijke en niet vervangbare middelen noemen we cruciale actoren. Actoren 

die het project in beginsel ondersteunen noemen we toegewijde actoren. Een procesregisseur 

heeft een probleem als hij veel cruciale actoren heeft die niet toegewijd zijn. 

 Spelanalyse. Een eerste stap in een spelanalyse is het identificeren van de verschillende 

arena’s waar beslissingen worden genomen. De regisseur krijgt hierdoor een indruk van de 

complexiteit van het spel en een aanwijzing waar hij of zij aanwezig moet zijn om het spel te 

beïnvloeden of zelfs te leiden. De tweede stap in een spelanalyse is de reconstructie van het 

besluitvormingsproces tot nog toe. Dit kan behulpzaam zijn met het vinden van manieren om 

de besluitvorming te versnellen en te achterhalen welke stappen wel of niet problematisch 

zijn voor het bereiken van voortgang in het proces. 

 Institutionele analyse. Als de kenmerken van het netwerk de uitkomsten van het proces bij 

gebiedsontwikkeling beïnvloeden is het nuttig om in ieder geval een goede indruk te hebben 

van de hoofdlijnen van die kenmerken. 
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Het maken van een omgevingsanalyse verschaft inzicht in de belangrijkste condities voor het realise-

ren van energiedijken. Het realiseren van een energiedijk is echter een dynamisch project. Dat bete-

kent dat de omgevingsanalyse geen eeuwigheidswaarde heeft en dus regelmatig ge-update moet wor-

den. Immers actoren kunnen veranderen, hun opvattingen over het te realiseren project maar ook 

hun strategieën. De tweede consequentie is dat de ontwikkeling van energiedijken een constant om-

gevingsmanagement nodig heeft. 

3.2.4 De vormgeving van Omgevingsmanagement: project- of procesmanagement? 

Projecten moeten worden gemanaged. De klassieke aanpak is project management waarin de kern is 

dat het project gemanaged wordt op tijd en binnen het budget. Project management gaat meestal uit 

van een gegeven doel of formulering van het project en probeert het proces zo strak mogelijk te 

organiseren om zodoende zo dicht mogelijk bij de afgesproken inhoud te komen. Het lastige van 

project management is dat het uitgaat van een relatief gesloten benadering. De scope en inhoud van 

het project ligt immers vast. In de praktijk echter kunnen zich regelmatig inhoudelijke veranderingen 

voordoen en zullen er verschillen van mening ontstaan tussen actoren over de precieze vormgeving 

en randvoorwaarden van het project. Dan lijkt procesmanagement meer adequaat. 

Procesmanagement gaat er juist vanuit dat de inhoud van een project niet vast ligt en dat de kern van 

de management activiteit het exploreren is naar een houdbare inhoud, dat wil zeggen een project 

inhoud die voor benodigde partijen bij het project interessant en acceptabel is. Tabel 3.3 geeft de 

belangrijkste verschillen tussen project en procesmanagement weer. 

 

 Project management Proces management 

Focus Gericht op de inhoud van het 

probleem en de oplossing van de 

initiërende actor (c.f. Mantel, 2005).  

Gericht op de omgeving van het project 

en het proces van samenwerking (c.f. De 

Bruijn et al, 1998).  

Kernelementen  Controleren project fasen op : kwaliteit 

inhoud, tijd, kosten, organisatie en 

informatie (c.f. Meredith & Mantel, 

2005). 

Verschaffen van ruimte om project aan te 

passen (iteratief karakter). Maken 

procesregels om proces in goede banen 

te leiden (Koppenjan & Klijn, 2004)  

Communicatie Communicatie strategie: besluiten 

aankondigen en verdedigen  (Quah & 

Tan, 2002). 

Communicatie strategie: dialoog, 

beslissen uitvoeren. 

Risico’s van aanpak Resultaat wordt niet geaccepteerd 

door actoren die uit proces geweerd 

zijn 

proces van overleg en verkrijgen 

acceptatie kost te veel tijd en duurt te 

lang 

Tabel 3.3: Verschillen tussen project- en proces management 

 

Uit onderzoek gedaan bij ruimtelijke projecten in Nederland (Klijn et al, 2010) blijkt een sterke 

correlatie tussen actief procesmanagement en goede resultaten van het project. Een relatie die 

bevestigd werd in een survey onderzoek naar Wijk ontwikkelingsmaatschappijen (Kort & Klijn, 2011). 

Maar ook uit veel case studies blijkt procesmanagement cruciaal bij het genereren van goede 

uitkomsten (zie Van Buuren et al, 2010). 
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Het realiseren van energiedijken is een complexe zaak. De projectinhoud kan gaandeweg veranderen, 

er zijn veel verschillende partijen bij betrokken en vaak is er nog een maatschappelijke omgeving die 

zich roert gedurende de looptijd van het project. Dit betekent dat energiedijken: 

1. Een goede omgevingsanalyse vragen waarin gekeken wordt wat de verschillende betrokken 

partijen willen, waar de mogelijkheden en risico’s liggen. Hierbij is het van belang om 

voldoende breed te kijken naar wie mogelijk het initiatief kan steunen en wie weerstand kan 

bieden; 

2. Zo’n omgevingsanalyse moet regelmatig herhaald worden, een energie dijkenproject is 

immers een dynamisch project waar inhoud, actoren en randvoorwaarden kunnen 

veranderen; 

3. Het is goed om proces regels op te stellen voor het project waar actoren houvast aan hebben 

en waar zij elkaar ook op kunnen aanspreken; 

4. Het project moet steeds actief gemanaged worden. Dit vraagt om een gezaghebbende en 

onafhankelijke projectleider/procesleider, om verkenning van veelbelovende oplossingen die 

percepties van actoren kunnen verbinden over het project en om het verbinden van actoren 

via constante interactie en organiseren van platforms, projectgroepen etc. 

3.3 Meerwaardecreatie door meervoudig gebruik infrastructuur: Maatschappelijke Business 

Case 

3.3.1 Inleiding 

Voor complexe, niet voor de hand liggende en vaak ingrijpende infrastructurele projecten is de for-

mulering van een breed gedragen en geaccepteerd ‘verhaal’ onontbeerlijk. Het gaat erom aannemelijk 

te maken dat een energiedijk een goed idee is, omdat het een breed palet aan maatschappelijke be-

langen behartigt. Dat begint bij de erkenning dat een energiedijk beschouwd mag worden als een 

project dat publieke en private belangen in zich verenigd. De maatschappelijke toegevoegde waarde 

kan verkend worden door de lasten en baten vanuit beide perspectieven in beeld te brengen. Het 

ontwikkelen van een maatschappelijke business case kan daar zorg voor dragen. Onder maatschappe-

lijke business case verstaan we (hier): ‘de argumentatie en onderbouwing van een projectidee door 

de in het geding zijnde publieke en private belangen zo breed mogelijk in beschouwing te nemen’.  

De maatschappelijke business case verenigt de waarden die het beoogde project zou kunnen verte-

genwoordigen. De business case maakt duidelijk wat het “verdienmodel” is van de deelnemende pu-

blieke en private partijen, hoe de maatschappelijke lasten en baten verdeeld kunnen worden over 

deelnemende (‘baathebbers’) en niet-deelnemende (‘getroffenen’) partijen en de betrokken schaal-

niveaus (lokaal vs. nationaal) en welke compensatiemogelijkheden er zijn voor maatschappelijke func-

ties (ecologie, landschap, visserij, landbouw, waterveiligheid, etc) die niet (nauwelijks) profiteren van 

de beoogde energiedijk. 

“Verdienmodel” is hier overdrachtelijk bedoeld om duidelijk te maken dat elke deelnemende partij 

“iets aan het beoogde project zal willen verdienen”. Met een energiedijk kan een (publieke) waterbe-

heerder een bepaalde mate waterveiligheid of waterkwaliteit ‘verdienen’ en een duurzame(re) ener-

gievoorziening van zijn eigen assets realiseren. Een private partij verdient (letterlijk) aan de aanleg, 
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het beheer en de exploitatie van een energiedijk en kan het innovatieve project als showcase voor 

nieuwe opdrachtgevers benutten. Energie-afnemers zijn verzekerd van de levering van duurzame, lo-

kaal genereerde energie met een hoog innovatief gehalte en een bepaalde attractiviteitswaarde.  

3.3.2 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

De maatschappelijke business case maakt inzichtelijk hoe de publieke en private lasten (kosten) kun-

nen worden afgewogen tegen de publieke en private baten (opbrengsten). Dat het daarbij vaak om 

ongelijksoortige lasten en baten gaat, mag duidelijk zijn. Waterveiligheid en waterkwaliteit als baten 

laten zich minder gemakkelijk in Euro’s uitdrukken dan de opbrengsten uit energieopwekking. Het-

zelfde probleem doet zich voor aan de lasten (kosten) kant: de benodigde investeringen in infrastruc-

tuur zijn eenvoudiger in Euro’s weer te geven dan de lasten die gemoeid zijn met het verstoren van 

natuurlijke habitats of landschappelijke waarden. Essentieel voor een goede business case is een uit-

puttende analyse van alle mogelijke (directe, indirecte en externe) effecten van een ingreep. Voor een 

goede effectanalyse is het nodig om met alle betrokkenen in gesprek te gaan en een gezamenlijke 

joint fact-finding te organiseren. Dit vormt de basis voor het uitvoeren van een maatschappelijke kos-

ten – batenanalyse voor het beoogde project5.  

Het opstellen van een MKBA is niet alleen een proces van feitenvorming, maar ook van beeldvorming. 

Omdat een MKBA in veel gevallen ook baten (of vermeden kosten) bevat die moeilijk in geld zijn uit 

te drukken, is het van belang om een MKBA vorm te geven in een zorgvuldig dialoogproces, zonder 

daarbij de kwaliteit van de feitelijke onderbouwing te veronachtzamen. Waarderen is een subjectieve 

activiteit, die in een ingewikkeld project zoveel mogelijk in interactie met alle belanghebbenden uit-

gevoerd dient te worden. Daarnaast is het van belang om de inzichten die een MKBA oplevert te zien 

als een momentopname, omdat de weergegeven werkelijkheid snel kan veranderen. Een MKBA is dus 

een doorgaand leerproces tussen de betrokken partijen.  

Voor de totstandkoming van een goede MKBA en maatschappelijke business case is onderlinge trans-

parantie van groot belang. Deze transparantie wordt alleen bereikt als er sprake is van voldoende 

onderling vertrouwen en partijen bereid zijn hun belangen te expliciteren. Er bestaat een directe wis-

selwerking tussen de business case en de scope van het project. Om de business case sluitend te krij-

gen of te optimaliseren is het nodig het project aan te scherpen of te wijzigen. Dit iteratieve proces 

zal regelmatig plaatsvinden. Het kan daarbij noodzakelijk zijn om nieuwe partijen uit te nodigen om 

daarmee nieuwe creativiteit te mobiliseren. 

Voor het gezamenlijk formuleren van een ‘goed verhaal’ voor de beoogde energiedijk kunnen de be-

grippen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde handvatten bieden. Ook hierbij gaat 

het erom deze waardenbegrippen zo breed mogelijk in beeld te brengen. De energiedijk kan gebruiks-

waarde hebben voor waterveiligheid én voor waterkwaliteit én voor energieproductie én voor recre-

atieve doelen. Daarnaast is er belevingswaarde vanuit toerisme en recreatie en vanuit internationaal 

waterbouwkundig perspectief. De toekomstwaarde ligt in de gebruikswaarden die voor langere tijd 

gegarandeerd zijn.  

                                                           
5 Zie voor meer info: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2012/10/04/een-ken-
nismaking-met-de-maatschappelijke-kosten-batenanalyse-mkba/mkba-handreiking-voor-beleidsmakers.pdf 
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3.3.3 Meerwaardecreatie met Meervoudig Gebruik Infrastructuur: de Meerwaardescan 

Energiedijkprojecten kunnen verschillende waarden en functies met elkaar combineren. Het combi-

neren van waarden en functies in een (infrastructuur) project gaat uit van het idee dat deze elkaar 

kunnen versterken (RWS, 2011) en zo dus meerwaarde creëren voor een project als geheel. De Meer-

waardescan (Deltares en AT Osborne, i.o.v. RWS, 2011) biedt ondersteuning bij het verkennen van 

combinatiekansen, gericht op het bereiken van mogelijke meerwaarde in aanleg, beheer en onder-

houd van infrastructuur. Meerwaarde is dan het resultaat van de het combineren van waarden (be-

langen) en functies binnen één infra-project. De Meerwaardescan is een procesinstrument dat uit 3 

fasen bestaat: 

1. Het genereren van mogelijke combinaties; 

2. Het selecteren en uitwerken van kansrijke combinaties, en 

3. Het creëren van commitment om combinaties uit te voeren.  

Combinatiekansen ontstaan als de scope van een infra-project nog niet definitief is bepaald. Er is nog 

sprake van flexibiliteit in het ontwerp én er is voldoende urgentie bij andere stakeholders om hun 

waarden en functies in te brengen (cf. RWS 2011). Op die momenten treden (de) publieke opdracht-

gever(s) en (de) private opdrachtnemer(s) in contact met elkaar en met de maatschappelijke omge-

ving om de scope en de ontwikkelingsaanpak van het project te verkennen en vast te stellen. Vooral 

het betrekken van de maatschappelijke omgeving kan combinatiekansen opleveren. Een belangrijke 

vereiste dat de publieke opdrachtgever(s) bereid zijn de scope van het beoogde project open te stellen 

voor het creëren van meerwaarde, zonder dat de gewenste functie(s) worden aangetast. Kortom, is 

de publieke opdrachtgever, de asset manager, bereid om andere functies te combineren met de ont-

wikkeling (of renovatie) van zijn infra-project? Is de asset manager bereid een accommoderende of 

ontwikkelende stijl van asset management te hanteren? Indien dat het geval is, kan de uitvoering van 

een meerwaardescan zinvol zijn. 

De uitvoering loopt langs de bovenstaande fasen waarin gestructureerd gewerkt wordt aan het gene-

reren van ‘business ideas’, via ‘business cases’, naar een ‘business plan’ voor de meest kansrijke meer-

waardecombinatie(s). ‘Business ideas’ zijn de eerste ideeën over mogelijke meerwaardecombinaties, 

gegenereerd door de stakeholders, op basis van hun ambities met het project en hun kennis van het 

gebied en van de andere stakeholders. Vervolgens worden de genereerde ‘business ideas’ met elkaar 

vergeleken, aan de hand van kosten en baten-analyses. Zo ontstaan ‘business cases’. De uitdaging is, 

zoals eerder in deze paragraaf vermeld, om kosten en baten zoveel mogelijk in geld uit te drukken (te 

monetariseren). Indien een ‘business case’ meer opbrengt dan kost, dan wordt deze geselecteerd voor 

het uitwerken van een ‘business plan’ waarin de betrokken stakeholders gezamenlijk (proces)afspra-

ken maken om de combinaties samen te gaan realiseren. De stakeholders worden dan shareholders 

(“aandeelhouders”) van de ‘business case’.  

De meerwaardescan biedt uitkomst bij het procesmatig voorbereiden en uitvoeren van een MKBA 

voor verschillende varianten – dat wil zeggen waarde- en functiecombinaties – van energiedijk-pro-

jecten. Het structureert het gezamenlijk feitenonderzoek en formulering van mogelijke combinaties 

in projectvarianten. Het maakt de gezamenlijke afweging en selectie van kansrijke business cases 

transparant en bespreekbaar.  
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3.4 Arrangement Ontwikkeling 

3.4.1 Inleiding 

De wijze waarop potentiële projectpartners van verschillende pluimage met elkaar om gaan komt tot 

uiting in min of meer duurzame samenwerkingsvormen. Bij de ontwikkeling, aanleg en exploitatie van 

waterbeherende infrastructuur gaat het dan al gauw om publiek-private samenwerking. Publiek-pri-

vate samenwerking (PPS) mag zich verheugen in een ruime belangstelling, zowel in de beleidsdiscus-

sies als in de beleidspraktijk (zie bijvoorbeeld de vele publicaties en activiteiten van het Kenniscentrum 

PPS van het ministerie van Financiën in het verleden en het recente rapport van de Algemene Reken-

kamer (Rekenkamer 2013) als in onderzoek (zie: Van den Ham & Koppenjan, 2002; Hodge et al, 2010). 

Bij PPS worden private partijen betrokken bij het uitvoeren van beleid of het realiseren van beleids-

producten of diensten. De veronderstelling is dat dit betere producten, meer efficiëntie of beide op-

levert.  

3.4.2 Publiek-Private Samenwerking: logica en lessen 

Publiek private samenwerking omschrijven we als “Min of meer duurzame samenwerking tussen pu-

blieke en private actoren waarin gemeenschappelijke producten en of diensten worden ontwikkeld en 

waarin risico’s kosten en opbrengsten worden gedeeld” (Klijn & Teisman 2000). Het toverwoord bij de 

samenwerking is meerwaarde: door samenwerking worden extra opbrengsten gegenereerd of lagere 

kosten gemaakt die tot waardevermeerdering leiden. Het idee is dat meerwaarde kan worden bereikt 

die zonder die samenwerking niet tot stand komt. Het kan gaan om kostenbesparingen, bijvoorbeeld 

doordat vergunningverlening van bouwprojecten sneller kan verlopen, maar er kan ook synergie ont-

staan door de samenwerking. Bij synergie is de som meer dan de delen doordat activiteiten elkaar 

versterken, denk aan een gezamenlijk masterplan wat de waarde van het individuele vastgoed kan 

verhogen, of doordat een heel nieuw product wordt ontwikkeld. Hodge en Greve (2007) karakterise-

ren PPS op twee dimensies: (1) de mate waarin private en publieke partijen een hechte of losse finan-

ciële relatie hebben, en (2) de mate waarin zij organisationeel hecht of los met elkaar zijn verbonden.  

De literatuurstudie laat zien dat bij het merendeel van de PPS-en gaat om vormen waarbij organisatorisch en/of 

financieel in elk geval enige mate van structurering en formalisering bestaat; dat lijkt ook relevant voor een 

energiedijken-project. 

In de ontwikkeling tot nog toe bleef de voortgang achter bij de beleidsretoriek (Klijn, 2009). De laatste 

jaren neemt het aantal PPS projecten echter duidelijk toe. Kijken we naar het beschikbare onderzoek 

en de ervaringen van de afgelopen 10 jaar dan is een aantal lessen te trekken: 

Les 1: complexiteit, dynamiek en aanpassing 

PPS projecten zijn aanzienlijk complexer dan vooraf gedacht en worden gekenmerkt door veel dyna-

miek (zie Van Buuren, et al., 2010). In de praktijk zien we dan ook vaak een constante aanpassing van 

projecten die zich moeilijk verdraagt met de behoefte aan vastigheid en het vastleggen van projecten 

in contracten. De Algemene Rekenkamer constateert dat veelvuldig wijzigingen moeten worden aan-

gebracht in de contracten en dat deze aanpassingen veel geld kosten (zie Rekenkamer 2013: 14). Ook 
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constateert zij dat de kosten van de wijzigingen in een aantal gevallen groter zijn dan de berekende 

financiële meerwaarde.  

Les 1 is dat bij het vormgeven en implementeren van PPS projecten veel meer flexibiliteit wordt inge-

bouwd en rekening gehouden wordt met dynamiek en verandering van de inhoud en scope van pro-

jecten.  

PPS projecten vereisen ook een actief oog voor de omgeving (en mogelijke maatschappelijke weer-

stand) van het project. 

 

Een survey onder 120 respondenten die actief betrokken zijn (geweest) bij PPS-projecten in de natte en droge 

infrastructuur, laat duidelijk zien dat ze deze projecten als complex beschouwen. In de eerste plaats geven res-

pondenten aan dat het totaal aantal actoren wat rondom een PPS projecten is, heel groot is. Netwerken van 20 

of meer verschillende actoren komen veel voor. En minder dan 5 verschillende actoren komt vrijwel niet voor. 

Gevraagd naar een aantal kenmerken van projecten, respondenten konden bij hun oordelen kiezen in een schaal 

van 1 (laag) tot 10 (hoog), gaven zij aan dat projecten over het algemeen gekenmerkt werden door veel concur-

rentie in de aanbestedingsfase (8), hoge technologische complexiteit (7,5), aanwezigheid van veel stakeholders 

(7,5) en sterk beïnvloed door externe omstandigheden (7,5). De gemiddelde lengte van het contract ligt in de 

buurt van de 20 jaar. 

Les 2: PPS: contracten of management? 

Als PPS projecten complex zijn en dat is de besluitvorming rondom deze projecten ook (zie Ham & 

Koppenjan, 2002; Klijn & Teisman, 2003; Van Buuren, et al., 2010). De voortgang van deze projecten 

hangt af van actief procesmanagement (verbinden van beslissingen, activeren actoren, manoeuvreren 

naar een interessante uitkomst). Kort en Klijn (2011) constateren dat er geen enkele relatie is tussen 

organisatorische kenmerken (hechtheid van de organisatie, mate van afstand met politiek etc.) en 

performance. Dit terwijl er wel een sterke correlatie is tussen performance en de intensiteit van het 

ingezette (netwerk) management (zie ook: Steijn et al, 2011). Les 2 is dat PPS projecten continu pro-

cesmanagement nodig hebben en dat die managementinspanningen cruciaal zijn voor het bereikte 

resultaat. Een belangrijk aandachtspunt voor procesmanagement is de relatie met de besluitvor-

mende organen, alsmede de mate van transparantie die in het PPS-proces geboden wordt.  
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De besluitvorming voor PPS-projecten wordt door de respondenten gekenmerkt door een intensieve betrokken-

heid van politieke organen, zoals gemeenteraad of parlement (7,7 op een 10-puntsschaal). De betrokkenheid 

van burgers in de besluitvorming scoort relatief laag (5,2 op een 10-puntsschaal). De transparantie van de be-

sluitvorming wordt relatief hoog gewaardeerd (7,1 op een 10-puntsschaal) en wellicht daarmee samenhangend 

wordt het besluitvormingsproces niet als onvoorspelbaar gekwalificeerd. Beide aspecten zouden kunnen indi-

ceren dat de respondenten redelijk tevreden zijn over de kwaliteit van het besluitvormingsproces.  

De transparantie van het besluitvormingsproces hangt positief samen correlatie met zowel de performance als 

de mate van innovativiteit van het PPS-project. Dus hoe hoger de transparantie van de besluitvorming hoe beter 

de performance en de innovativiteit van het PPS project. Transparantie heeft ook een gunstige invloed op het 

vertrouwen tussen partijen en dat geldt ook voor een grote mate van betrokkenheid van maatschappelijke or-

ganisaties bij het PPS-project.  

 

De survey onder respondenten die bij PPS-projecten betrokken waren laat zien dat de mate van innovativiteit 

met name bepaald wordt door een aantal factoren die sterk met elkaar samenhangen. Allereerst de mate waarin 

private partijen betrokken zijn bij de ontwikkeling van het project en de mate waarin mensen aanwezig zijn die 

duurzame relaties leggen tussen betrokken partijen (zg. ‘boundary spanners6’). En daarnaast door de hoeveel-

heid tijd die wordt gestoken in het management en faciliteren van het project. Vooral of er gedurende het proces 

veel tijd is geïnvesteerd in de betrokkenheid van externe stakeholders en het bereiken van gezamenlijke uit-

gangspunten bij het verzamelen van informatie zijn dan belangrijk. Dat zijn condities die voor een belangrijk deel 

in deze fase worden gecreëerd in sessies met externen, rekenen en tekenen, zoeken naar maatschappelijke 

opbrengsten etc. Het is belangrijk deze condities zo goed mogelijk te realiseren.  

De frequentie in de interacties tussen publieke en private partijen in PPS-projecten is hoog te noemen. De 

meeste respondenten hebben tenminste eens per week of eens per twee weken contact met elkaar.  

Les 3: vertrouwen belangrijker dan contract en arrangementvorm 

Het belang van het organisatorische arrangement en de contractvorm mag niet overschat worden. 

Organisatorische arrangementen en contracten verschaffen stabiliteit en zekerheid voor partijen, 

maar zijn geen oplossing bij onverwachte dynamiek en complexiteit van projecten. Op het moment 

dat partijen de boeteclausules in het contract in stelling moeten brengen verkeert het project al in 

grote problemen. Hoe complexer het project, hoe minder goed mogelijk het is om het project te stu-

ren met relatief gesloten contracten. Vertrouwen7 daarentegen is erg belangrijk voor het bereiken 

van goede uitkomsten. Dit wordt keer op keer benadrukt door partijen en blijkt ook uit empirisch 

onderzoek. Ook uit de survey blijkt een sterke relatie tussen het niveau van vertrouwen dat tussen 

partijen bestaat en goede uitkomsten in het project. Les 3 is dat veel aandacht moet worden besteed 

                                                           
6 Boundary spanners zijn personen die over de grenzen van organisaties heen, verbindingen leggen. Ze zijn eigenlijk onmis-

baar in het ontwikkelen van multifunctionele projecten, zoals energiedijken.  

7 Gebaseerd op een studie van Argyris concluderen Edmondson en Moingeon (1999) dat vertrouwen tussen personen en/of 

partijen is opgebouwd uit 2 componenten: vertrouwen in intenties (wat wil een persoon/partij?) en vertrouwen in compe-

tenties (wat kan een persoon/partij?). 
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aan de lange termijn relaties tussen publieke en private partijen. Het opbouwen van een zekere ver-

trouwensrelatie maakt het mogelijk om te kunnen gaan met onverwachte ontwikkelingen en tegens-

lagen. 

De survey laat zien dat vertrouwen tussen de partners in een PPS-project een belangrijke positieve bijdrage 

levert aan de performance (prestaties) en de mate van innovativiteit. Men kan zich indenken dat reeds in de 

vroege fase van ‘projectontwikkeling’ het fundament gelegd kan worden voor een vertrouwensbasis tussen de 

betrokken partners. 

Uit de survey komt naar voren dat de performance van PPS-projecten positief wordt beïnvloed door de volgende 

management activiteiten: 1) het zichtbaar maken en incorporeren van verschillende zienswijzen, 2) het consul-

teren en betrekken van private uitvoerende partijen in de projectbesluiten, 3) het overbruggen van conflicte-

rende belangen en 4) het hanteren van strikt project management. De mate van innovativiteit van het PPS-

project correleert positief met het ontwikkelen van gezamenlijke uitgangspunten en informatiebronnen en de 

mate waarin stakeholders zijn betrokken; meer stakeholders, meer innovativiteit. De mate van vertrouwen 

wordt positief beïnvloed door de management activiteiten die gericht zijn op het overbruggen van conflicte-

rende belangen en op het betrekken van stakeholders. Opmerkelijk is dat een sterke focus op project manage-

ment niet leidt tot meer innovativiteit van het PPS-project en ook niet tot meer vertrouwen tussen de betrokken 

partijen. 

3.4.3 De vormgeving van het passende arrangement 

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de vormgeving van arrangementen. In de eerste plaats kijken 

we naar theoretische achtergronden rondom arrangementen door stil te staan bij de functies en di-

mensie. In de tweede plaats besteden we aandacht aan de vraag hoe een arrangement ontworpen 

kan worden.  

Het gedachtegoed rondom arrangementen past in de recente bestuurskundige literatuur waarin de 

overgang van ‘government to governance’ wordt beschreven (Sörensen & Torfing; Pierre, 2000). Door 

de complexiteit van maatschappelijke problemen is volgens Rhodes (in Koppenjan & Klijn, 2004) de 

traditionele eenzijdige (top-down)benadering van problemen waarbij sturing plaatsvindt vanuit een 

centrum onvoldoende om tot bevredigende oplossingen te komen. De overheid geeft niet langer stu-

ring aan de oplossing van maatschappelijke problemen vanuit de centrale cockpit, maar in multi-actor 

en multi-level processen in netwerken. De concrete afspraken en routines waarbinnen deze sturing 

plaatsvindt worden aangeduid als governance arrangementen. Arrangementen vanuit een bestuurs-

kundig perspectief betreffen dus sets van formele en informele afspraken/regels die de samenwerking 

tussen actoren structureren. Een arrangement is daarmee de gestolde structuur voor samenwerking 

tussen actoren.  

 

Bij het maken van afspraken over samenwerking is de spanning tussen vertrouwen en controle erg 

belangrijk. Partijen hebben vaak de neiging controleprincipes in te bouwen die worden vastgelegd in 

overeenkomsten. Deze controleprincipes zijn echter vaak gericht op het hier en nu. Partijen willen hun 

lange termijnambities het liefst nu al in beton gieten. Risico’s en onzekerheden in de toekomst moeten 

zo veel mogelijk worden teruggedrongen. Daarmee worden de optimale mogelijkheden voor meer-

waardecreatie niet benut. Door meer te sturen op vertrouwen kan flexibiliteit in de toekomst worden 



28 

 

gewaarborgd en kan er worden ingespeeld op veranderende omstandigheden, waarop het arrange-

ment kan worden aangepast. Dit komt ten goede aan de effectiviteit van de te ontwerpen governance 

arrangementen. Toch zijn afspraken vastgelegd in overeenkomsten noodzakelijk om tot uitvoer van 

bepaalde maatregelen te komen. Het ontwerpen van governance arrangementen is dus ook een zoek-

tocht naar een optimale balans tussen trust en control, tussen flexibiliteit en zekerheid. 

Van Buuren et al. (2014, under review) onderscheiden vijf dimensies/functies die een leidraad vormen 

voor het ontwerpen van een governance-arrangement: 

 

1. Procedurele dimensie: vergunningen, procesvormen, beschikkingen 

 De beleidsinstrumenten die zullen worden ingezet om de doelen te realiseren 

 De scope van te nemen maatregelen (plaats en ruimtelijke schaal) 

 Het tijdpad dat actoren hanteren / de planning  

 

2. Organisatorische dimensie: rechtsvorm, samenwerkingsvorm 

 De wijze waarop de samenwerking/interactie wordt georganiseerd  

 De gekozen organisatievorm rondom het project (rechtsvorm, samenwerkingsarrangement) 

 

3. Juridische dimensie: beginselen, wettelijke kaders, verdeling van verantwoordelijkheden 

 De gekozen contractvormen t.b.v. transacties  

 De verdeling van verantwoordelijkheden tussen partijen 

 

4. Contractuele dimensie: verdeling van kosten en baten 

 Wat zijn de pay-off regels: hoe is naleving van de afspraken geborgd 

 De verdeling van kosten en baten tussen partijen, en de risicoverdeling 

 Afspraken over de inbreng van hulpbronnen (mankracht, middelen). 

 

5. Interactionele dimensie: bepalen de toegang tot het arrangement, bepalen de interactie/relatie 

tussen actoren: 

 De actoren die wel en niet mogen meedoen, entry- en exitregels, procesregels;  

 Afspraken omtrent deadlines, mijlpalen en voortgang.  

 

Van Leeuwen & in ’t Veld (2013) dragen 7 elementen aan voor het ontwerpproces van een arrange-

ment. Het is in de eerste plaats van belang van een programma van eisen voor een arrangement te 

maken, samen met de betrokken stakeholders. In een programma van eisen wordt vastgelegd aan 

welke inhoud expliciet aan de orde zal komen. Is er bijvoorbeeld in een arrangement voor een ener-

giedijk, louter aandacht voor de winning van duurzame energie, staan waterveiligheidsvraagstukken 

centraal of wordt juist gekozen voor een expliciete integratie van deze twee? Het programma van 

eisen betreft als het ware het kader waarbinnen het arrangement wordt ingericht. Welke eisen stellen 

stakeholders aan het arrangement? Hierin komen voorkeuren in naar voren over het al dan niet ver-

vlechten van publieke en private activiteiten, het al dan niet gezamenlijk willen aansturen van deze 

vervlochten activiteiten en het verdelen van de risico’s.  

 

In de tweede plaats worden bij het ontwerpen van een arrangement uitspraken gedaan over de te 

hanteren sturingsfilosofie. Hoe dient het arrangement aangestuurd te worden? Wordt er gekozen 
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voor een meer klassieke hiërarchische sturing waarbij één partij van bovenaf stuurt of wordt er juist 

gekozen voor netwerksturing waarmee actoren samen het project vorm en inhoud geven?  

 

In de derde plaats zullen er uitspraken gedaan moeten worden over de architectuur van het arrange-

ment. Wat is de vormgeving van het arrangement? Op welke schaalniveaus is het arrangement actief, 

is er sprake van gelaagdheid, zijn er projectgroepen/stuurgroepen. Welke overlegstructuren worden 

er in het leven geroepen? Dat zijn vragen die bij de architectuur centraal staan.  

 

In de vierde plaats is het verstandig om bij de vormgeving van het arrangement afspraken te maken 

over het procesmanagent en de te hanteren spelregels. De operationele werking van de architectuur 

krijgt vorm in het proces. Welke actoren kunnen sturend optreden in het arrangement, welke partijen 

hebben inspraak, hindermacht dan wel realisatiemacht? Procesmanagement zorgt ervoor dat partijen 

voldoende betrokken blijven, houdt de schaalgrootte van het arrangement regelmatig tegen het licht, 

zorgt voor kruisbestuiving tussen actoren, zorgt voor synchronisatie van projecten en processen en 

vervult een signaleringsfunctie. Naast procesmanagement is het bij de vormgeving van een arrange-

ment ook aan te raden spelregels te ontwerpen. Voorbeelden van deze spelregels in netwerkcontext 

zijn: “Iedere actor kan het initiatief nemen tot overleg en interactie, andere actoren mogen een der-

gelijk verzoek niet weigeren” of “Partijen onderschrijven de zoektocht naar het scheppen van geza-

menlijke meerwaarde”.  

 

Ten vijfde is het bij de vormgeving van een arrangement aan te raden expliciete uitspraken te doen 

over de deelname van actoren aan het arrangement. Hebben alle actoren het recht mee te doen in 

het arrangement, of mogen alleen de zogenaamde shareholders meedoen? Is er sprake van een vaste 

samenstelling van de groep actoren gedurende een bepaald tijdsbestek, of is er sprake van een flexi-

bele actorconstellatie? Daar waar private partijen vaak opteren voor een meer exclusieve benadering, 

zullen overheden graag het speelveld breed willen houden uit oogpunt van legitimiteit. 

 

Een zesde element betreft de organisatie van de kenniscirculatie. Energieprojecten rondom waterke-

ringen worden in belangrijke mate geschetst door onzekerheid en kennis die constant in beweging is. 

Het delen van kennis in een arrangement gericht op de realisatie van energiedijken is daarom cruciaal. 

Er dienen afspraken gemaakt te worden over de wijze waarop en tussen welke actoren het delen van 

kennis plaatsvindt. Private actoren staan niet te springen om hun bedrijfsgeheimen prijs te geven, 

terwijl overheden vaak ook niet gebaat zijn bij het transparant overleggen van de informatie. Een 

goede kenniscirculatie draagt echter bij aan de realisatiekansen van een energiedijk. Het is daarom 

verstandig goede afspraken te maken over de mate van vertrouwelijkheid van de gedeelde kennis. 

 

Ten slotte is het van belang dat er afspraken worden gemaakt over de cultuur in het arrangement. 

Cultuur is vaak een product van geschiedenis, mensen en hun belevingen. Desondanks kunnen hier bij 

de vormgeving van het arrangement afspraken over worden gemaakt. De spelregels die de actoren 

met elkaar afspreken weerspiegelen (idealiter) de onderlinge culturele verhoudingen. Het proces van 

wederzijdse waardentoevoeging begint met een goede samenwerkingscultuur gebaseerd op vertrou-

wen en het wederzijds waarderen van actoren.  
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3.5 De keuze voor de juiste contractvorm(en): een pleidooi voor maatwerk8 

3.5.1 Inleiding  

De contractvormen die publieke en private partijen in het waterbeheer hanteren hebben de laatste 

jaren een veranderingsproces doorgemaakt. Tot een aantal jaren geleden was de verhouding tussen 

publieke opdrachtgevers en private opdrachtnemers eenduidig. De publieke opdrachtgever stelde een 

gedetailleerd bestek op voor het beoogde infra-project en private opdrachtnemers konden daar een 

aanbieding op indienen. De laatste jaren zijn meer geïntegreerde contractvormen zoals Design & Con-

struct (DC) en Design, Build, Finance & Maintain (DBFM) steeds meer in opkomst. De verhouding tus-

sen opdrachtgever en –nemer wordt hiermee complexer en de risicoverdeling krijgt een gelijkwaardi-

ger karakter. Relatief nieuw zijn zg. Alliantiecontracten tussen publieke opdrachtgevers en private op-

drachtnemers. In deze contractvorm is sprake van een gelijkwaardige risico-verdeling. Vooraf treffen 

de contractpartners een bepaalde risicovoorziening.  

De literatuurstudie laat zien dat PPS-constructies te ordenen zijn langs de mate waarin private dan wel publieke 

partijen overwegend de verantwoordelijkheid dragen (zie figuur 3.1, overgenomen uit [134]. Deze verantwoor-

delijkheid is dan geformaliseerd in een bepaalde contractvorm. Deze figuur geeft tevens een overzicht van meest 

gebruikte termen voor PPS’en. 

 

Figuur 3.1 Ordening PPS-constructies  

Hieronder worden RAW-contracten, geïntegreerde contractvormen en alliantiecontracten besproken. 

                                                           
8 http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/contracten_gww/ 

http://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/flyercontractvormen.pdf 

http://www.ppsnetwerk.nl/Contractvormen 
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3.5.2 Het RAW-contract 

Na selectie van de beste aanbieding op het door de publieke opdrachtgever geformuleerde gedetail-

leerde projectbestek wordt vervolgens een zg. RAW-contract9 opgesteld tussen opdrachtgever en op-

drachtnemer(s), cq. een opdrachtnemend consortium. De voordelen van RAW-contracten zijn10:  

 Een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de contractpartners. De op-

drachtgever heeft de verantwoording voor het ontwerp, de aannemer voor de uitvoering;  

 Duidelijke bestekinformatie die aansluit op ontwerp, calculatie, uitvoering en bedrijfshuishou-

ding, met een eenduidige omschrijving van de rechten en plichten van de contractpartners;  

 Een beschrijving van het werk in de vorm van kosten-homogene en uitvoeringsgerichte 

bestekposten. 

Hoewel veel projecten volgens de RAW-systematiek worden aanbesteed en opgeleverd, is er ook kri-

tiek op deze contractvorm. Bijvoorbeeld dat het innovatief vermogen van de opdrachtnemers te wei-

nig wordt aangesproken. Men concurreert voornamelijk op prijs en nauwelijks op kwaliteit en ver-

nieuwende technieken. Immers het beoogde project is in detail uitgewerkt dus er zijn geen incentives 

meer of andere functionaliteiten of werkwijzen aan te bieden. Daarnaast zijn private partijen ook goed 

in staat om andere diensten aan te bieden dan alleen de aanleg van het beoogde project.  

Als laatste is een meer evenwichtige risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer soms 

wenselijk. Zeker bij erg complexe projecten is het onmogelijk om alle factoren vooraf in kaart te heb-

ben en in een bestek vast te leggen. Werkendeweg komen er zaken aan het licht waarvoor op dat 

moment een oplossing gevonden moet worden. Daar moet dan ruimte in de contractvorm voor wor-

den gereserveerd. RWS als belangrijke publieke opdrachtgever voor infra-projecten in het waterbe-

heer verwoordt de nieuwe generatie contractvormen als volgt11:  

 

Contracteren 

Om marktpartijen al zoveel mogelijk in de ontwerpfase van opdrachten te kunnen betrekken, werkt Rijkswater-

staat met geïntegreerde contracten. Zo kunnen we de specifieke kwaliteiten en capaciteit van de markt optimaal 

benutten. Bij geïntegreerde contracten krijgt de opdrachtnemer meer verantwoordelijkheid. De 4 inkoopdomei-

nen gebruiken daarvoor verschillende contractvormen. Voor Grond-, Weg- en Waterbouw (de aanlegsector) 

maken we gebruik van: Design, Build Finance & Maintain contracten en Design & Construct-contracten.De aan-

besteding van deze contracten start gewoonlijk na het tracébesluit. In sommige situaties betrekken we de markt 

al eerder. In dat geval wordt het aanbestedingsproces verknoopt met het TraceMER-proces. Hiervoor maakt 

Rijkswaterstaat gebruik van vervlechtingsprocedures. 

                                                           
9 De afkorting RAW komt van Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw, een stichting die in 1987 in 

een fusie is opgegaan in de stichting CROW. Wikipedia, geraadpleegd op 22 april 2015. 

10 http://www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/raw. Geraadplaagd op 28 augustus 2014. 

11 http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/inkoopbeleid/contracteren/. Geraadpleegd op 28 augustus 

2014. 

http://www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/raw
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/inkoopbeleid/contracteren/
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3.5.3 Design & Construct (DC) en Design, Build, Finance & Maintain (DBFM) contracten12 

Voor vele GWW-projecten geldt dat het bouwproces ingewikkelder doordat steeds meer partijen zich 

ermee bezig houden. GWW-werken moeten technisch, functioneel en economisch voldoen aan steeds 

meer en strengere eisen. De beheersbaarheid van deze complexiteit is noodzaak en kan geregeld wor-

den door zg. ‘geïntegreerde contractvormen’. Dit type contracten maakt de integratie van bouwfasen 

mogelijk. In een complex en innovatief bouwproces worden verschillende activiteiten gecombineerd 

en in een geïntegreerd contract aanbesteed. De vorm van een geïntegreerde contract is afhankelijk 

van de mate van integratie van de bouwfasen. De bekendste vorm is Design & Construct waarin de 

opdrachtnemer(s) de verantwoordelijkheid voor de bouw en voor (een deel van) het ontwerp over-

neemt. De opdrachtgever formuleert uitgangspunten voor het ontwerp in een Programma van Eisen. 

Daarin staat waaraan het ontwerp in functioneel opzicht moet voldoen. Het integreren van verschil-

lende bouwfasen in een geïntegreerd cq. Design & Construct contract levert een aantal voordelen op. 

Ten eerste het verminderen van risico’s die voortvloeien uit de fasering van de projectuitvoering. Ten 

tweede een betere prijs/kwaliteitverhouding doordat er meer ruimte voor innovatie in infra-projecten 

mogelijk is gemaakt en als laatste kortere doorlooptijden.  

Bij Design, Build, Finance and Maintain (DBFM) contracten is de opdrachtnemer zowel verantwoorde-

lijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud. 

Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn ken-

nis en creativiteit toe te passen. Soms wordt het beheer en onderhoud afzonderlijk benoemt, in dat 

geval spreekt men van DBFMO-contracten, waarin M (maintenance) voor beheer staat en O (operate) 

voor onderhoud cq. gebruiksklaar houden. 

Het uitgangspunt bij een DBFM(O)-contract is dat risico’s en verantwoordelijkheden worden belegd 

bij de partij die deze het beste kan beheersen en dragen. De betaling aan de opdrachtnemer gebeurt 

periodiek na de bouw, op basis van geleverde diensten. Als de afgesproken diensten niet worden ge-

leverd, treden boeteclausules in werking. De winstdoelstelling van het consortium en de private finan-

ciers zorgen ervoor dat de opgelopen boetes tot een minimum zullen worden beperkt. Een bedrijf of 

consortium neemt – binnen vooraf gestelde randvoorwaarden – de verantwoordelijkheid voor het 

complete project. Afhankelijk van het contract is het na ontwerp, bouw en financiering nog 20 of 30 

jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. 

Onder een DBFM(O) contract neemt de publieke opdrachtgever dus niet langer een infrastructuur-

project (een weg, waterkering of gebouw) af maar betaalt voor de beschikbaarheid ervan13, als een 

bepaalde dienst, gedurende de looptijd van het contract. De opdrachtgever betaalt dus voor de be-

schikbaarheid ‘waterveiligheid’, ‘autobereikbaarheid’, ‘doorstroming met een bepaalde capaciteit’, of 

‘kantoorruimte met bepaalde functionaliteiten’.  

De geïntegreerde uitbesteding met DBFM(O) biedt de overheid verschillende voordelen. Ten eerste is 

het uitvoerende consortium in staat de planning van ontwerp, bouw en onderhoud (beter) op elkaar 

                                                           
12 http://www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/uav-gc. Geraadpleegd op 28 augustus 2014 

13 Contractmanagement bij DBFMO-projecten, Algemene Rekenkamer. kst-33639-1, ISSN 0921 – 7371, ’s-Gravenhage 2013 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 639, nr. 1, A. Geraadpleegd op 28 augustus 2014 
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af te stemmen. Hierdoor zullen de kosten doorgaans lager uitvallen voor de publieke opdrachtgever 

dan bij traditionele contractvormen. Ten tweede is bij een geïntegreerde contractering van ontwerp, 

bouw en onderhoud uitsluitend de betreffende opdrachtnemer verantwoordelijk voor eventuele fou-

ten. Eén opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden beter op elkaar kunnen afstemmen dan wanneer dat 

gebeurt in een situatie waarin afzonderlijke opdrachtnemende partijen verantwoordelijk zijn voor ont-

werp, bouw en onderhoud. Ten derde geldt bij DBFM-contracten dat de opdrachtnemer(s) een even 

groot belang heeft bij het slagen van een project als de opdrachtgever. Geen resultaat betekent im-

mers geen geld voor het opdrachtnemende consortium. Dit vergroot de kans op een succesvolle sa-

menwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ten vierde besteedt de publieke opdrachtge-

ver besteedt de totstandkoming van het project uit, waardoor hij zich kan toeleggen op zijn kerntaken. 

DBFM past bovendien bij het principe ‘Markt, tenzij’, dat al enige tijd centraal staat binnen RWS. 

Een DBFM(O) contract kent dus mechanismen die de belangen van de contractpartners synchroni-

seert. Er wordt een duidelijke koppeling gelegd tussen de prestatie van het opdrachtnemende consor-

tium en de betaling door de publieke opdrachtgever(s). Deze betaalt alleen als de afgesproken pres-

taties aantoonbaar zijn gehaald. Dat wordt vastgesteld door met een monitoringssystematiek die door 

het private consortium zelf is opgesteld. 

3.4.5 Alliantiecontracten: gelijkwaardige verhouding tussen opdrachtgevers en –nemers 

Het toepassen van alliantiecontracten is nog geen gemeengoed. Een van de bekendste voorbeelden 

is de zg. Waardse Alliantie14 die is aangegaan voor het Betuwelijn tracé tussen Sliedrecht en Gorin-

chem. De alliantiedoelstelling15 luidde: “Partijen stellen zich met het aangaan van deze Alliantie ten 

doel om het projectresultaat zodanig te optimaliseren dat de met het werk gemoeide maatschappe-

lijke, financiële en technische belangen optimaal te worden gediend en het werk tijdig wordt opgele-

verd.” De alliantie was verantwoordelijk voor het uitvoeren van de ontwerpwerkzaamheden voor het 

traject, de afstemming met de omgeving en het bewaken van het alliantiefonds alsmede als gedele-

geerd opdrachtgever toezicht houden op het werk van het opdrachtnemende consortium, HBSC16. Het 

consortium was als uitvoerend aannemer verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en de uitvoe-

ring van het werk volgens de door de alliantie verstrekte documenten. Ook de opdrachtgevers, het 

ministerie van V&W en ProRail, hadden zich verenigd in een opdrachtgevend consortium, PoBr. Beide 

consortia namen zitting in het alliantiebestuur dat verantwoordelijk was voor de aansturing en het 

toezicht op de alliantie. De alliantie was vervolgens verantwoordelijk voor het onderhouden van de 

relaties met de omgeving en voor het sluiten van het aannemingscontract met HBSC.  

                                                           
14 Waardse Alliantie: Succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever en bouwer in de Betuweroute; presentatie Kees van 

der Veeken, NVBK GWW-studiemiddag, najaar 2003; http://www.nvbk.nl/download/?id=15689622. Geraadpleegd op 28 au-

gustus 2014.  

15 http://www.infrasite.nl/definitions/definition.php?ID_content=1158. Geraadpleegd op 28 augustus 2014 

16 Een samenwerkingsverband tussen Heijmans N.V., Boskalis Westminster, Strukton Groep N.V. en CFE Aannemingsmaat-

schappij.  

http://www.nvbk.nl/download/?id=15689622
http://www.infrasite.nl/definitions/definition.php?ID_content=1158
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De Waardse Alliantie is een goed voorbeeld van nieuwe vormen van samenwerking tussen opdracht-

gever en opdrachtnemer. Traditionele rollenpatronen zijn doorbroken, wat leidt tot een andere cul-

tuur waarin het zoeken naar creatieve oplossingen en verbeteringen wordt gestimuleerd. Door sa-

menwerking kan onder meer naar optimalisaties in het ontwerp worden gezocht. Het zoeken naar 

besparingen en efficiency, in plaats van naar meerwerk blijkt profijtelijk te zijn. In het  geval van de 

Waardse Alliantie leverde uiteindelijk een positief financieel resultaat op van ca. 25 miljoen euro dat 

evenredig tussen opdrachtgever en –nemer is verdeeld. 

Een projectalliantie is een samenwerkingsvorm tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die als een 

gezamenlijke projectorganisatie verantwoordelijk is voor de verwezenlijking van het project (Klijn, 

2006: 31817). Gedurende het hele project wordt nagenoeg het hele risicospectrum in de alliantie on-

dergebracht; winst en verlies worden volgens een bepaalde sleutel verdeeld. Belangrijke voorwaarden 

voor het welslagen van een alliantie zijn 1) partijen zien elkaar als partners met een gemeenschappe-

lijk doel, 2) wederzijds respect en goede communicatie vormen de basis en 3) partijen stellen geza-

menlijk een lijst met alliantiebeginselen op. Veel voorkomende beginselen zijn volgens Ross18 (2003: 

3):  

 Allen partijen maken samen winst of alle partijen maken samen verlies; 

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het project en alle projectgebonden risico’s; 

 Samenwerken in volledig geïntegreerde projectteams; 

 Gelijke risico- en winstverdeling; 

 Samenwerking op basis van gelijkheid met gelijke stem; 

 Beslissingen worden unaniem genomen; 

 Beslissingen zijn gebaseerd op wat het beste is voor het projectresultaat; 

 Een volledig ‘open boek’ administratie; 

 Stimulering tot innovatie; 

 Samenwerking op basis van ‘no blame, no disputes’. Dat wil zeggen dat partijen onder geen 

enkele voorwaarde claims bij elkaar neerleggen, tenzij er sprake is van opzettelijk en doelbe-

wust verzuim.  

 

Hoewel het aannemen en uitvoeren van infrastructuurprojecten op basis van een ‘lump sum’ bedrag 

nog steeds het meest gangbaar is, zijn er steeds meer voorbeelden van projecten19 die door middel 

van het ‘risk/reward’ principe dat in alliantiecontracten wordt gehanteerd, worden uitgevoerd. Dit 

principe zorgt ervoor dat de alliantiepartijen in gelijke mate delen in winst of verlies van het project. 

Winst of verlies wordt bepaald aan de hand van de zg. target outturn cost (TOC; wordt voorafgaand 

                                                           
17 Klijn, M.B. (2006). Aanbesteden van Alliantiecontracten, Bouwrecht, nr. 4, april 2006.  

18 Ross, J. (2003). Introduction to Project Alliancing.  

19 Bij de realisering van complexe projecten heeft ProRail geconstateerd dat traditionele contracten een aantal spanningen 

tussen partijen oproepen. ProRail heeft er daarom voor gekozen om meer met alliantiecontracten te gaan werken. Een alli-

antiecontract gaat uit van meer gezamenlijke verantwoordelijkheid, samen oplossingen zoeken, samen winst en verlies delen 

en meer gelijkschakeling van de belangen van de opdrachtgever en het opdrachtnemende consortium. 
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aan het project door de alliantiepartijen bepaald) en de zg. actual outturn cost (AOC; wordt bij ople-

vering van het project vastgesteld). Naast deze financiële target is het ook mogelijk om niet-financiële 

targets met elkaar af te spreken die het projectresultaat (mede) bepalen en waar een beloning dan 

wel vergoeding tegenover staan. Gedacht kan worden aan planning (oplevertijd), veiligheid en be-

schikbaarheid.  

De alliantie als samenwerkings- en contractvorm krijgt de voorkeur naarmate GWW-projecten in om-

vang en complexiteit toenemen. Zeker wanneer grote, technische en omgevingsrisico’s aan de orde 

zijn en hun aard en omvang voorafgaand aan het project moeilijk in te schatten zijn, is een nauwe 

samenwerking tussen publieke opdrachtgever(s) en private opdrachtnemer(s), wenselijk. Projecten 

met de volgende kenmerken zijn bij uitstek geschikt voor alliantiecontracten (Klijn, 2006: 320): 

 Veel complexe en/of onvoorspelbare risico’s; 

 Hoge mate van complexiteit in ontwerp en/of uitvoering; 

 Behoefte aan innovatie in ontwerp en/of uitvoering; 

 Complexe interfaces; 

 Zeer krappe uitvoeringstijd; 

 Grote kans op scopewijzigingen.  

 

Het alliantiecontract biedt dan uitkomst, omdat het de nadelen van gangbare contractvormen, zoals 

claimgedrag en koersen op meerwerk, kan voorkomen. Daarmee heeft dit type contract op voorhand 

al depolariserend effect op de verhoudingen tussen de contractpartners (cf. Gallagher & Hutchinson, 

2001)20.  

Samengevat kan worden geconcludeerd dat naarmate een GWW-project complexer wordt, de inten-

siteit van de interactie tussen de publieke opdrachtgever(s) en de private opdrachtnemer(s) ook toe-

neemt. Complexere projecten vragen veelal om (meer) innovatieve oplossingen waarvoor ruimte ge-

boden moet worden in de formele omgangsvorm die de contractpartijen overeenkomen. Figuur 3.2 

laat zien hoe de hierboven besproken contractvormen zich ten opzichte van elkaar verhouden. 

 

Figuur 3.2 Verhouding tussen de mate van complexiteit en intensiteit van samenwerking 

                                                           
20 Gallagher, J., A. Hutchinson (2001). Project Alliancing – Some Anwsers.  
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3.5.5 Samengevat: vormen van PPS en bijbehorende contractvormen 

Er zijn verschillende vormen van PPS te onderscheiden. In de beschouwingen over PPS wordt vaak 

onderscheid gemaakt tussen een concessie- of contractvorm van PPS en een partnershipvorm van PPS 

(Kenniscentrum PPS 2002; Hodge & Greve, 2005; Rekenkamer 2013). 

- In een PPS concessie of contract vorm worden het ontwerp, de bouw, de financiering en 

het beheer van bijvoorbeeld een infrastructuur project zoals een weg, geïntegreerd. De 

toegevoegde waarde of meerwaarde zit hem dan in de lagere transactiekosten tussen de 

elementen- vaak als ‘value for money’ benoemd. Maar de meerwaarde zit hem ook in het 

feit dat de private aanbesteder nieuwe oplossingen kan creëren. Zo kan de contractant 

bijvoorbeeld duurzamere materialen gebruiken voor de constructie van een weg als hij 

weet dat hij hem ook 30 jaar moet beheren (zie bijvoorbeeld wegcontracten zoals de A59). 

Tenslotte verdient hij de extra kosten terug met lagere kosten voor onderhoud. In de lite-

ratuur vindt men allerlei vormen van deze nieuwe contracten onder namen als DBFM 

(desing, build, finance maintain) of DBFO (operate ipv van maintain). 

- In een partnership PPS, worden afzonderlijke activiteiten en vooral deelprojecten geïnte-

greerd om meerwaarde te creëren. PPS is zo dus een organisatorisch samenwerkingspro-

ject waarin verschillende deelprojecten, denk bijvoorbeeld aan verbetering van een stati-

onslocatie, het herstructureren van de onmiddellijke omgeving, het resterende openbaar 

vervoer en andere mogelijke afzonderlijke activiteiten, bijeen worden gebracht. De meer-

waarde ontstaat door synergie die wordt bereikt doordat verschillende projecten aan el-

kaar kunnen worden gekoppeld. 

 

Deze twee vormen verschillen niet alleen organisatorisch (meer op contract en concessie gericht ver-

sus meer op coördinatie en organisatie gericht), maar ook ten aanzien van de wijze waarop coproduc-

tie tussen publieke en private organisaties wordt bereikt. In de concessie vorm beperkt coproductie 

zich vooral tot de beginfase waarin de aanbesteding plaats vindt. Daarna ligt het accent op monitoring. 

In de partnership vorm van PPS blijft de coproductie bestaan gedurende langere tijd. De twee vormen 

hierboven zijn beide een voorbeeld van een PPS met een hechte organisatie vorm. De eerste vorm 

kent daarnaast een sterke ‘principal agent’ relatie: de publieke partij bepaalt de aanbestedingsspeci-

ficaties en via (intensieve) monitoring de prestaties. In de tweede vorm is er meer sprake van een 

gelijkwaardige relatie. Dit betekent dat we naast de twee meest genoemde PPS vormen nog twee 

andere vormen kunnen onderscheiden zoals uit onderstaande tabel blijkt. 

Type relatie Principal-agent relatie Partnership relatie 

Organisatievorm 

Hechte organisatorische vorm 1.Design Finance Built Operate con-

tracten (DFBO) 

2.Consortium (bijv. Wijk Ontwikke-

lings Maatschappij) 

Los gekoppelde organisatorische 

vorm 

3.Intensieve algemene samenwer-

king (betrekken private partijen in 

beleidsprogramma’s bijvoorbeeld) 

4.Netwerk achtige partnership (in-

tensieve lange termijn samenwer-

king maar via lichte organisatie 

vorm) 

Tabel 3.4: Typologie van PPS projecten en contractvormen (Klijn & Van Twist, 2009) 
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De survey laat zien dat volgens de respondenten in PPS-projecten veruit het vaakst contractvormen met Design- 

en Build-componenten (DB-contracten) gehanteerd worden (115 van de 120 respondenten), gevolgd door con-

tractvormen waaraan Maintain toegevoegd is (DBM-contracten, 110 van de 120 respondenten). De componen-

ten Finance en Operate lijken veel minder vaak in PPS-contracten opgenomen te zijn (volgens resp. iets meer 

dan 80 respondenten en iets minder dan 60 respondenten (> 50%). Volgens iets minder dan de helft van de 

respondenten is dus gekozen voor de meest omvattende DBFMO-contractvorm.  

Voorts is aan de respondenten voorgelegd welke specifieke kenmerken volgens hen aanwezig zou moeten zijn 

in het contract van het PPS-project waarin ze betrokken zijn Het gaat om de volgende 4 kenmerken: 1) moge-

lijkheid om sancties op te leggen bij niet-naleving, 2) de eenvoud van het contract, 3) de mate waarin het con-

tract flexibel aan te passen is aan de omstandigheden, 4) en de onderhandelingsruimte die een contract biedt. 

Op alle vier kenmerken is de gemiddelde score 5 of lager (op een 10-puntsschaal) waarbij de mate van flexibiliteit 

de hoogste score heeft, nl. 5. Dat betekent dat gemiddeld evenveel respondenten vinden dat het gehanteerde 

contract in hun specifieke PPS-project rigide dan wel flexibel zou moeten zijn voor aanpassing aan de omstan-

digheden. 

Respondenten van private partijen en consultants vinden de mate waarin er sancties opgelegd kunnen worden 

duidelijk minder belangrijk dan respondenten van publieke partijen die juist veel waarde hechten aan sanctie 

mogelijkheden. De scores op de andere kenmerken laten nauwelijks verschillen tussen publieke, private en con-

sultancy partijen zien. 

Vervolgens is gekeken naar de correlatie tussen de 4 bovengenoemde kenmerken van de contracten en resp. de 

performance (prestaties), de mate van innovativiteit en de mate van vertrouwen. We zien dat de mate waarin 

het contract ruimte laat voor onderhandeling, positief correleert met de mate van innovativiteit van het PPS-

project en de mate van vertrouwen tussen de partners. Dus: meer onderhandelingsruimte in het contract, leidt 

volgens de respondenten tot betere performance en meer innovativiteit. De mate waarin het contract flexibel 

aan te passen is aan de omstandigheden kent een positieve correlatie met de mate van vertrouwen. De andere 

contractkenmerken hebben geen significante invloed blijkt uit de analyse. 
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3.6 Uitvoering en Exploitatie  

3.6.1 Inleiding 

De uitvoering en exploitatie zijn sterk afhankelijk van de gekozen PPS-vorm. Toch kan op hoofdlijnen 

beschreven worden op welke wijze de uitvoering en de (langjarige) exploitatie georganiseerd kunnen 

worden. De organisatie van uitvoering en exploitatie wordt (mede) bepaald door de betrokken par-

tijen, de relatie met de beheerder van het waterwerk en het doel van de energieproductie en –levering 

vormgegeven.  

3.6.2 Organisatie van de uitvoering 

De uitvoering van het project – na finale besluitvorming – vindt plaats door projectmanagement bin-

nen de gestelde kaders van de overeengekomen contractvorm. Zonder voor te sorteren op een be-

paalde contractvorm – DBFM dan wel Alliantie – waarmee de PPS voor een energiedijk geformaliseerd 

wordt, kan wel gesteld worden dat er in de organisatie van de uitvoering rekening gehouden moet 

worden met de complexiteit en het vernieuwende karakter van het project. Eerder (zie par. 3.4.5) is 

opgemerkt dat een innovatief, complex en daardoor onzeker project als het gaat om de uitvoering, 

wellicht het beste georganiseerd kan worden via een Alliantie-contract (bijv. de Waardse Alliantie) 

waarin publieke opdrachtgever(s) samen met de private opdrachtnemer(s) verantwoordelijk zijn voor 

de bouw van het project. Ongeacht de wijze waarop de projectuitvoering formeel georganiseerd 

wordt, zou er voldoende ruimte moeten zijn om onvoorziene gebeurtenissen samen op te vangen.  

Ook verdient het aanbeveling om in zowel in de uitvoerings- als in de exploitatiefase van het project, 

innovatie en optimalisatie te belonen, voor zover dat bijdraagt aan een verbeterde functionaliteit 

en/of technische kwaliteit (denk ook aan beheer en onderhoud) en de stroomlijning van het bouw-

proces. Immers, de projectuitvoering mag beschouwd worden als een leerproces voor de samenwer-

kende partijen, omdat er nog geen ervaring is opgedaan met de aanleg en exploitatie van energiedij-

ken. Zowel als het gaat om de ombouw van een bestaand waterwerk als om de bouw van een nieuw 

multifunctioneel water-energiewerk. De uitvoering zal waarschijnlijk het beste georganiseerd kunnen 

worden door een aparte uitvoeringsorganisatie waarin de bedrijven die het opdrachtnemende con-

sortium vormen, samenwerken.  

De uitvoeringsorganisatie voor het gegunde project – op basis van een openbare aanbesteding – 

wordt gevormd door een consortium van partijen die daarvoor een formele samenwerking aangaan. 

Meestal verenigen de partijen zich in een tijdelijke, formele organisatievorm, meestal een zg. project 

BV. De partijen brengen samen de benodigde kennis, ervaring en kwaliteit in om de verkregen op-

dracht uit te voeren, van ontwerp, via oplevering tot en met het beheer en onderhoud (in het geval 

van een DBFM-contract). Naast de uitvoering door een project BV die de opdracht aanneemt van de 

publieke opdrachtgever(s) is het ook mogelijk dat het infra-werk door middel van een alliantie tussen 

opdrachtgevers en opdrachtnemers wordt uitgevoerd. In zo’n alliantie werken publieke en mogelijk 

ook private opdrachtgevers – denk in het geval van een energiedijk aan energiebedrijven, -coöperaties 

en/of –afnemers – samen met het opdrachtnemende, private consortium aan de realisatie van het 

project. Dat houdt in dat ook publieke en private exploitanten van de verschillende functies die de 

energiedijk in zich verenigt, in de uitvoeringsorganisatie actief zullen zijn of er op zijn minst invloed op 
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willen hebben. Het aangaan van een projectalliantie kan vanwege de hoge complexiteit die door de 

vervlechting van uiteenlopende functies ontstaat, wenselijk zijn. 

3.6.3 Organisatie van de exploitatie, het beheer en onderhoud 

De exploitatie van de energiedijk vindt plaats door een bepaald exploitatiemodel. Met de aanleg van 

een nieuwe energiedijk cq. de ombouw van een bestaand waterwerk tot energiedijk zijn stichtings-

kosten gemoeid. Het gaat om de kosten voor grondverwerving – denk ook aan de grond cq. ruimte 

voor energie-infrastructuur zoals kabels en leidingen -, bouwkosten en overige kosten, zoals voor om-

gevingsmanagement en communicatie. De stichtingskosten voor de aanleg van een geheel nieuwe 

energiedijk liggen anders dan die voor de ombouw van een bestaand waterwerk. In het laatste geval 

zullen de grondkosten lager liggen, omdat er voor de energiedijk niet of nauwelijks extra grond aan-

gekocht hoeft te worden; het waterwerk ligt er immers al. Sowieso is het de vraag in wiens handen de 

benodigde grond is. Gaat het om een publieke beheerder (bijv. RWS of een waterschap), dan kan dit 

als een asset ingebracht worden, op basis van de gehanteerde stijl van asset management. Is de grond 

in private handen, dan zal dit naar alle waarschijnlijkheid tegen marktprijzen aangekocht moeten wor-

den.  

Voor de exploitatie is voorts de verhouding tussen incidentele en structurele financiering van belang. 

Dat komt vooral tot uiting in het onderscheid tussen de realisatie- en de exploitatiefase van een pro-

ject. Zeker voor de realisatie van innovatieve projecten als energiedijken kunnen incidentele subsidies 

(bijv. uit Europese structuurversterkings- of ontwikkelingsfondsen) een belangrijke impuls geven. 

Daarbij kan men denken aan ontwikkelkosten, startsubsidies in de aanvangsperiode van de exploita-

tie, eenmalige bijdragen in de kosten voor de grondverwerving en/of de bouw. Investeringen op basis 

van eenmalige subsidies ten behoeve van realisatie drukken niet op de exploitatiebegroting, omdat er 

geen rente over verschuldigd is. Eenmalige bijdrage kunnen realisatie mogelijk maken, maar voor de 

langjarige exploitatie zijn ze ontoereikend. Voor investeringen op basis van leningen op de kapitaal-

markt geldt dat ze meegenomen moeten worden in het exploitatiemodel. Er moet immers rente be-

taald worden die verdisconteerd zal worden in de exploitatiekosten.  

Voor de exploitatie ná realisatie van een energiedijk moet (idealiter voorafgaand aan de aanleg) een 

balans gevonden worden tussen de exploitatiekosten (vaste en variabele kosten) en de –opbrengsten. 

De gesubsidieerde afname van energie, voor een bepaalde periode, helpen om de ‘onrendabele top’ 

van de innovatieve, niet-standaard wijze van energieproductie, te financieren (bijv. door de zg. SDE-

subsidies ). Ook kan op die manier (meer) continuïteit in de exploitatiefase gegarandeerd worden, 

omdat een deel van de benodigde exploitatieopbrengsten gedekt zijn. 

Voor multifunctionele projecten (assets, gebouwen, gebieden, infrastructuren) moet een relatie tus-

sen de afzonderlijke functies en hun ‘kostendragers’ vastgesteld kunnen worden. De ervaring met 

Multi Functionele Accommodaties (de zg. MFA’s) laat zien dat de vergoedingenregimes cq. bekosti-

gingsregelingen van de functies kunnen verschillen. Vanwege de multifunctionaliteit zijn er veelal 

meerdere beleids- en financiële regimes van toepassing op de exploitatie, beheer en onderhoud van 

één en hetzelfde project. Daarnaast zijn vergoedingen cq. bekostigingssystemen afhankelijk van de 

afschrijvingsperiode die door de technische en/of economische functionaliteit van de geëxploiteerde 

functies, wordt bepaald.  
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Vanwege de meervoudige functies die een energiedijk vervult zal er voor elke functie afzonderlijk, een 

exploitatiemodel bedacht moeten worden. Daartoe is een vertaling (cq. afleiding) van de maatschap-

pelijke business case een logische, omdat dat de grondslag vormde voor het besluit om al dan niet tot 

aanleg over te gaan. Echter, elke energiedijk zal grotendeels uniek zijn; het betreft geen standaard 

infra-werk en/of ruimtelijk concept dat op meerdere plekken in het hoofdwatersysteem ontwikkeld 

zal worden. De maatschappelijke business case zal voor elke energiedijk verschillend zijn en zo ook 

voor het bijbehorende exploitatiemodel.  

Het operationeel houden van een multifunctioneel project als een energiedijk vraagt extra aandacht 

voor het beheer. Los van een exploitatiemodel kan een beheerovereenkomst gesloten worden met 

een bepaalde partij (operator). Omdat het project meerdere functies in zich verenigt, is samenwerking 

tussen de betrokken partijen van belang als waarborg voor het beschikbaar cq. operationeel zijn van 

de afzonderlijke functies en het multifunctionele project als geheel. De samenwerkende partijen zul-

len niet alleen een gemeenschappelijke visie op de realisatie (bouwproces) hebben, maar ook op de 

exploitatie en het beheer en onderhoud. Juist vanwege de stapeling van verschillende functies én van 

de bijbehorende geldstromen cq. bekostigingsregelingen, zullen de betrokken partijen afspraken moe-

ten maken over: 

 Het operationeel zijn van de verschillende afzonderlijke functies; 

 De omgang met het exploitatieresultaat (verdeling van winst en verlies); 

 Een geschillenregeling en regels voor uit- en toetreding van partners, en indien relevant, 

 De toerekening van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen (denk aan wegen, gebou-

wen, parkeerplaatsen, etc.).  

In de exploitatiefase kan het zinvol zijn om een onderscheid te maken tussen beheer, exploitatie en 

onderhoud van de energiedijk. Sommige partijen zijn namelijk gespecialiseerd in beheer- en/of onder-

houdstaken waardoor er meer kwaliteit (tegen lagere kosten) behaald kan worden. 
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Hoofdstuk 4 Praktische uitwerking van het Generieke Governance Model 

4.1 Inleiding 

Zoals in het vorige hoofdstuk is geschetst, kan het realiseren van een energiedijk worden gezien als 

een complex interactieproces tussen verschillende publieke, private en maatschappelijke actoren met 

verschillende rollen en ambities. De infrastructuur voor waterbeheer zijn in publieke handen (RWS en 

waterschappen), de ontwikkeling en aanleg en het onderhoud wordt door private bedrijven uitge-

voerd. De vraag of de realisatie van een energiedijk slaagt, is dan ook sterk afhankelijk van het proces-

verloop en de wijze waarop de betrokken actoren daarin handelen.  

Het ontwikkelingsproces voor een energiedijk wordt ideaaltypisch bepaald door een viertal bouwste-

nen. Deze bouwstenen omvatten een aantal activiteiten en specifieke keuzes die gevolgen hebben 

voor de voortgang en het resultaat dat wordt geboekt. Deze zijn samengebracht in wat we noemen 

een ‘governance-model’. We benadrukken dat de bouwstenen een ideaaltypische weergave zijn van 

een dynamisch en chaotisch proces, waarin onverwachte ontwikkelingen spelen waarmee omgegaan 

moet worden.  

Het governance-model omvat een schematische beschrijving van het ontwikkelingsproces voor een 

energiedijk. Het expliciteert daarbij de verschillende keuzemomenten en de activiteiten die kunnen 

helpen om deze keuzen beargumenteerd te maken. Het benoemt condities en dilemma’s en gaat in 

op evaluatiemomenten waarop het goed om stil te staan bij de vraag of het zinvol is om verder te 

gaan of dat het beter is om te stoppen. Tussentijdse evaluaties zijn cruciaal bij complexe PPS-pro-

jecten, en zeker bij energiedijken, omdat het om een innovatief concept gaat dat nog geen gemeen-

goed is. Dat maakt het noodzakelijk om, zoals eerder vermeld in hoofdstuk 3, op continue basis een 

Omgevingsanalyse uit te voeren om het beoogde project in lijn te houden met de verwachtingen en 

ambities van de coalitiepartners en de maatschappelijke omgeving.  

4.2 Introductie op het Generieke Governance Model 

Het generieke model voor de governance van energiedijken bestaat in ieder geval uit de volgende vier 

bouwstenen (zie par. 3.1). De eerste bouwsteen is de idee- en consortiumvorming. Daarna volgt de 

tweede bouwsteen waarin het (voorlopige) consortium het projectidee uitwerkt met het oogmerk 

zoveel mogelijk maatschappelijk draagvlak – inclusief politieke legimitatie en financiering – te verwer-

ven. Deze bouwsteen noemen we de maatschappelijke business case. De derde bouwsteen omvat de 

ontwikkeling en vaststelling van een passend arrangement waarmee het consortium het tot een maat-

schappelijke business case uitgewerkte projectidee, kan gaan realiseren en exploiteren.  

De vierde en laatste bouwsteen, de uitvoering en exploitatie, betreft het daadwerkelijk bouwen, ex-

ploiteren en beheren van de energiedijk conform de gemaakte afspraken en het overeengekomen 

arrangement. Het gaat niet om een statisch traject waarin de bouwstenen lineair op elkaar aansluiten. 

De activiteiten van elke bouwsteen vloeien (deels) in elkaar over en worden soms geheel of gedeelte-

lijk opnieuw uitgevoerd, onder invloed van interne (consortium) en/of externe (omgeving) factoren. 

Het doorlopen van een activiteit voor de ene bouwsteen zal gevolgd worden door (een) activiteit(en) 

voor een of meer andere bouwstenen. We gebruiken daarom de metafoor van ‘parallel schaken’ om 

aan te geven dat activiteiten voor verschillende bouwstenen samenhangen en onderdeel zijn van de 
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interacties van verschillende publieke en private partijen die door middel van een energiedijken-pro-

ject, hun belangen willen behartigen. Het generieke governance model is daarom als volgt verbeeld: 

 

Figuur 4.1 Governance Model Energiedijken 

In elke fase zijn organisatorische, kennis-inhoudelijke en politiek-maatschappelijke condities aan de 

orde die het verloop van het ontwikkelingsproces van een energiedijk bepalen. Om deze condities te 

onderzoeken, hebben we daar zo mogelijk methoden voor aangegeven. De vier bouwstenen en de 

bijbehorende activiteiten worden hieronder nader toegelicht. 

4.3 Idee- en coalitievorming 

Voor het vormgeven van deze bouwsteen moeten de volgende vragen beantwoord worden: 

 Wanneer is het combineren van waterbeheer (veiligheid en kwaliteit) en energieopwekking 

geopperd, door wie? Wat vormt de aanleiding voor het beoogde project? 

 Wat is de dominante ‘issue’ of opgave in het beoogde project? Hoe worden de grenzen van 

de opgave vastgesteld? Wat hoort er wel bij en wat niet?  

 Hoe wil de eigenaar/beheerder met het waterwerk (asset) omgaan? Welke stijl van asset ma-

nagement wordt gehanteerd? 

 Wie is de initiatiefnemer van het projectidee, welke partijen vormen de coalitie die het idee 

verder uitwerkt, en hoe selecteert en activeert de initiatiefnemer de benodigde coalitiepar-

tijen? Wat is het resultaat van het Omgevingsmanagement als het gaat om de potentiële co-

alitiepartners? 

 Hoe wordt de samenwerking in de coalitie vormgegeven? Tussen publieke partijen onderling; 

tussen private partijen onderling; tussen publieke en private partijen? 
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De start van de zoektocht wordt gemarkeerd doordat een publieke of private partij een idee oppert 

om de kansen te verkennen om duurzame energie te gaan produceren met behulp van een waterwerk. 

Dat idee kan voortvloeien uit de ophanden zijnde herstructurerings- of renovatieopgave voor een be-

staande waterkering (dijk of dam) en/of waterwerk (denk aan spuisluizen) waarmee de ontwikkeling 

van een energiewerk gecombineerd kan worden. Ook kan de noodzaak tot het aanleggen van een nog 

niet bestaande waterkering en/of waterwerk, aanleiding zijn dit meteen te combineren met een ener-

giefunctie. Dat is in de huidige Nederlandse context niet goed voor te stellen, maar wellicht in de 

toekomst wel; in het buitenland zal dit eerder het geval zijn. Tevens is het mogelijk om een nieuw 

waterwerk aan te leggen met als primaire doelstelling om energie op te wekken; zie bijvoorbeeld de 

getijdecentrale in het Franse Saint Malo, de initiatieven rondom Le Raz Blanchard, de ideeën voor de 

Tidal Lagoon in de Swansea Bay, de zg. Severn Barrage of het Nederlandse Dynamic Tidal Power con-

cept. Tevens is het mogelijk om een waterwerk aan te passen met als doelstelling om energie op te 

wekken, zonder dat de noodzaak daartoe voortvloeit uit knelpunten met de waterbeherende functie. 

Voorbeeld is de actuele aanpassing van de Oosterscheldekering en de potentiële aanpassingen aan 

rivierstuwen. Hierbij is sprake van een vraag om medegebruik door een private partij. In alle gevallen 

zal de gecombineerde aanleg en exploitatie van water- en energiewerken ingegeven zijn door ener-

giebesparingsmotieven en de reductie van de CO2 uitstoot, met name als de technologie uitontwik-

keld is.  

Het idee kan door zowel een publieke als een private actor geopperd worden. Dan volgt de lastige 

stap “van idee naar initiatief”. Soms wordt een idee lange tijd verder uitgewerkt, zonder dat er een 

initiatiefnemer is. Dat kan nodig zijn om een potentiele initiatiefnemer over de streep te trekken, maar 

kan ook betekenen dat de haalbaarheid van het idee niet voldoende groot is. Daarom moet het idee 

worden getoetst op voldoende steun bij andere actoren, wiens medewerking onmisbaar is voor de 

realisatie van het idee. Deze toetsing kan ertoe leiden dat het idee (voorlopig) als onhaalbaar wordt 

gekwalificeerd en tot uit- of afstel leidt.  

Een cruciale vraag in deze toetsing is hoe de (beoogde) eigenaar van het waterwerk met het object 

wil omgaan. Kortom, welke stijl van asset management wordt door de eigenaar als wenselijk en haal-

baar beschouwd en welk gebruik van het object wordt daarbij ‘toegestaan’. De verkenning van een 

keuze voor het type asset management moet open en transparant in het consortium plaatsvinden. Op 

basis daarvan kan de keuze voor de procesmanager heroverwogen worden. Blijft de gekozen persoon 

in functie, of is het gezien het type asset management noodzakelijk een andere procesmanager aan 

te wijzen, bijvoorbeeld omdat de publieke partij de transformatie van een bestaande waterkering naar 

energiedijk in eigen beheer wil houden? 

Indien het idee als (mogelijk) haalbaar wordt opgevat dan volgt 1) een inhoudelijke aanscherping van 

het idee, en 2) de toetreding van actoren tot het initiatiefnemende consortium indien het beoogde 

project bijdraagt aan het behartigen van hun belangen. Beide stappen zijn de opmaat naar de verdere 

uitwerking van het projectidee in wat wij de maatschappelijke business case noemen. Afhankelijk van 

de vraag waar het idee haar oorsprong vindt, is dit consortium meer publiek of meer privaat georiën-

teerd. Het meest kansrijk is de situatie waarin zowel publieke als private partijen samen de schouders 

willen zetten onder de realisatie van een energiedijk, uiteraard vertrekkend vanuit hun eigen verant-

woordelijkheden.  
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De nadere uitwerking start met een zogenoemde Omgevingsanalyse die antwoord moet geven op de 

vraag of het initiatiefnemende consortium de benodigde partijen en middelen aan boord heeft om 

het projectidee verder te brengen. Tevens wordt door het consortium bepaald wat de (voorlopige) 

(inhoudelijke) grenzen zijn van het beoogde project. De grenzen maken duidelijk welke doelen men 

beoogt te behalen met het energiedijkenproject. De doelen hebben in ieder geval te maken met 1) 

waterbeheer (waterveiligheid en waterkwaliteit), 2) energievoorziening (of daaraan gekoppeld: tech-

nologie-ontwikkeling of show-cases), en (eventueel) 3) integrale gebiedsontwikkeling (natuur, regio-

nale economie, recreatie, visserij etc). Deze grenzen zijn voorlopig, omdat ze onder invloed van wijzi-

gende omstandigheden, nieuwe partners of nieuwe wensen kunnen worden aangepast.  

Na deze uitwerking volgt een assessment die nodig is om een visie op het beoogde project en de 

kansen en bedreigingen daarvoor, te formuleren. In dit assessment wordt in de eerste plaats bekeken 

hoe de ontbrekende partijen en middelen door het consortium verworven kunnen worden. Daarnaast 

wordt in kaart gebracht onder welke voorwaarden de beoogde technologie (getijdenenergie en/of 

blue energy technologie) op de betreffende locatie toegepast kan worden. 

Van belang is om deze assessment als een vorm van een gezamenlijke zoektocht, vaak aangeduid met 

Joint Fact Finding, tussen initiatiefnemers en omgeving vorm te geven. Daarbij is niet alleen het on-

derlinge gesprek tussen private en publieke partijen (vergunningverlener, asset beheerder) van be-

lang, maar ook met de directe stakeholders (wiens belang door het initiatief direct wordt geraakt). De 

assessment mondt uit in een visie op het project en op de projectontwikkeling. De visie gaat in op 

vragen als: Wat gaan we doen? Welke functies heeft het beoogde project (wat moet de energiedijk 

kunnen?), en: Welke partijen zijn betrokken en vanwege welke reden(en)? Tevens wordt beschreven 

welke interne (consortium) en externe (omgeving) kansen en bedreigingen er zijn voor het beoogde 

project en de ontwikkeling daarvan. Deze visie verdient regelmatige herijking en actualisering omdat 

zowel de omgeving als de projectdoelen kunnen evolueren, bijvoorbeeld onder invloed van strate-

gisch gedrag van de betrokken actoren. 

Op basis van de visie en de kansen en bedreigingen wordt (voorlopig) een – voor alle partijen aan-

vaardbare – procesmanager aangewezen die bij de betrokken partijen het commitment voor het be-

oogde project, toetst en ‘ophaalt’ (vastlegt). Dit ‘rondje langs de velden’ maakt duidelijk hoe het 

GO/NO GO oordeel uitvalt: gaat het consortium door met de uitwerking van de maatschappelijke bu-

siness case, of blijkt dat (op dat moment) geen haalbare kaart te zijn, omdat er bijvoorbeeld te veel 

technische en/of economische onzekerheden zijn of omdat er onvoldoende maatschappelijke steun 

voor het idee is. 

Samengevat  
In onderstaande tabel vatten we de belangrijkste activiteiten samen en geven aan welke methoden 

daarbij kunnen helpen. In bijlage D zijn deze methoden kort omschreven met hun vindplaats.  
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Bouwsteen 1 Ideevorming & Coalitievorming Methoden 

Organisatorische 
condities 

Inschatting acceptatie door markt en maat-
schappij 
 
Omgevingsanalyse, bestaande uit me-
thode 2, 3, 5 en 6. 

1. Meerwaardescan en 
omgevingswijzer (RWS)  

 
2. Netwerk- en agenda-

analyse 
  

3. Assessment benodigde 
partijen (clusteranalyse) 
 

4. Assessment asset ma-
nagement  

 

Kennis-inhoude-
lijke condities 

Assessment benodigde/haalbare technolo-
gie: Fysiek-ruimtelijke locatie in combina-
tie met mogelijke technologie – wat kan 
waar? en wat is daarvoor nodig? –  
Gebiedsanalyse 

5. Gebiedsanalyse 
 

6. Joint Fact Finding 

Politiek-maat-
schappelijke con-
dities 

Commitment verwerven en vastleggen in 
startbesluit 

7. Krachtenveldanalyse 
 
 

Tabel 4.1 Activiteiten en methoden bouwsteen 1 

4.4 Maatschappelijke Business Case 

Voor de vormgeving van deze bouwsteen dienen de volgende vragen beantwoord te worden: 

 Welke maatschappelijke kosten en baten (waarden) kunnen verbonden worden aan het be-

oogde project? 

 Wat zijn de belangrijkste barrières om te komen tot een maatschappelijk haalbare uitkomst? 

En welke oplossingen zijn er om de haalbaarheid te vergroten? 

 Op welke wijze worden opgaven en waarden verbonden in verschillende projectvarianten? 

Welke factoren belemmeren integratie van doelen en waarden? 

 Welk procesontwerp en spelregels hanteren de coalitiepartijen?  

 Hoe worden partijen uit de omgeving benaderd en betrokken? Hoe beïnvloeden zij de ont-

wikkeling van de maatschappelijke business case? Wat is het resultaat van het Omgevingsma-

nagement als het gaat om het betrekken van de actoren uit de maatschappelijke omgeving 

van het beoogde project? 

 

Alvorens de maatschappelijke business case uit te kunnen werken, is eerder (voorlopig) bepaald hoe 

het eigendom en de exploitatie van het object, de energiedijk, (waarschijnlijk) geregeld zal worden. 

De gekozen stijl van asset management geeft houvast bij het benoemen van de rolverdeling tussen de 

betrokken publieke en private partijen en de kosten en baten die daarmee samenhangen. Zo ontstaan 

tevens de contouren van de mogelijke arrangementen waarmee de rolverdeling handen en voeten 

gegeven kan worden (wie doet wat en waarom).  

In Nederland is het eigendom van een waterwerk een publieke zaak omdat het waterbeheer (veilig-

heid en kwaliteit) een overheidstaak is. Dat betekent dat in de ontwikkeling, de exploitatie en het 
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beheer van een energiedijk, altijd één of meer publieke partijen betrokken zullen zijn21. Ook in het 

geval dat een energiedijk geheel privaat ontwikkeld, geëxploiteerd en beheerd, zal er toch een rol zijn 

voor publieke partijen, voornamelijk het planologische of vergunningentraject. Zelfs in het geval dat 

een energiedijk geheel publiek ontwikkeld, geëxploiteerd en beheerd, zal er toch een rol zijn voor 

private partijen, al was het maar in de constructiefase22.  

Vervolgens wordt door het consortium aan de uitwerking van de maatschappelijke business case ge-

werkt. Dat gebeurt door een aantal activiteiten dat gezamenlijk en iteratief wordt doorlopen. Het gaat 

om ‘rekenen en tekenen’, onderhandelen en enthousiasmeren. Met ‘rekenen en tekenen’ wordt be-

doeld het ontwerpen en (globaal) doorrekenen van de verschillende varianten van de beoogde ener-

giedijk. Dit gaat gepaard met onderhandelen tussen de betrokken partijen, omdat elke variant zijn 

specifieke kosten – baten verhouding zal kennen die voor elke van de partijen in meer of mindere 

mate aantrekkelijk en ‘verdedigbaar’ is. Er zal synergie gevonden moeten worden tussen de publieke 

en private belangen die in het geding zijn. Mogelijk kan in één of een (zeer) beperkt aantal varianten 

een juiste balans (synergie) tussen deze belangen gevonden worden. Het is zaak de business case niet 

te snel scherp af te bakenen. Het gaat erom zoveel mogelijk maatschappelijke dragers van kosten en 

baten in beeld te brengen. Niet voor de hand liggende projecten zoals de Haagse Tramtunnel en het 

Dakpark Rotterdam blijken toch succesvolle (publiek-private) business cases te zijn, omdat ze uiteen-

lopende maatschappelijke waarden en functies in zich weten te verenigen. 

Simultaan aan het onderhandelingsproces moet aandacht gegeven worden aan het verwerven van 

(lokaal) maatschappelijk draagvlak voor de beoogde energiedijk. Enthousiasmeren is een manier om 

dat te bewerkstelligen. Het vertellen van een wervend en aannemelijk verhaal, in combinatie met 

aantrekkelijke visualiseringen kan helpen om maatschappelijke steun ‘te verdienen’. Tevens kan ge-

zocht worden naar het meekoppelen van lokaal-maatschappelijke belangen aan de beoogde energie-

dijk (denk aan recreatie, werkgelegenheid, ecologische waarden voor natuurontwikkeling en visserij, 

etc.) waardoor de business case wordt verrijkt en meerdere ‘economische dragers’ krijgt. Tijdens deze 

hoog-dynamische processtap, waarin varianten, onderhandelingsstrategieën, eisen en wensen en 

blokkades en versnellingen aan de orde van de dag zijn, zullen zich onverwachte situaties voordoen 

en zich nieuwe, externe partijen aandienen. Het is zaak voor het consortium om, samen met de pro-

cesmanager, voorafgaand aan deze processtap (spel)regels vast te stellen (als onderdeel van het pro-

cesontwerp) voor de omgang met onverwachte situaties en ‘nieuwkomers’ (of ‘afhakers’) in het ont-

wikkelen van de maatschappelijke business case. Uiteraard kan niet voor elke onverwachte situatie 

een spelregel bedacht worden – anders kan nauwelijks nog gesproken worden van een onverwachte 

situatie – maar wel enkele ‘groundrules’ over hoe men de onverwachte situatie waarneemt, beoor-

deelt en aanpakt23. 

                                                           
21 Dat hoeft in de toekomst en/of in een buitenlandse context echter niet zo te zijn. 

22 Ook in de Nederlandse context is het vrijwel onmogelijk dat de publieke waterbeheerder de constructie van een water-

werk zonder inbreng van private partijen zal uitvoeren.  

23 Een pleidooi voor reflective practice (Schön, 1987): wat is er aan de hand? Wat betekent dat voor ons project? En wat 

kunnen we daaraan doen? Door in gezamenlijkheid een ‘time out’ in te lassen, kan het consortium nagaan hoe men met de 

onverwachte situatie om wil en kan gaan. 
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De voorgaande activiteiten maken inzichtelijk of er draagvlak is voor de beoogde energiedijk, of (nog) 

niet. Het is goed mogelijk dat één of meer activiteiten (deels) over gedaan moeten worden, om alsnog 

draagvlak binnen en buiten het consortium te vinden. De uitkomst van deze fase is een consortium 

dat met draagvlak van de achterban en de samenleving, verder werkt aan een gezamenlijk gedragen 

maatschappelijke business case voor een energiedijk. Er kan opnieuw een GO / NO GO oordeel geveld 

worden. Indien met kiest voor een GO, wordt vervolgens heroverwogen wie het proces verder zal 

trekken (op basis van de competenties die in de vervolgfase nodig zijn) en wat de vervolgstappen 

moeten zijn.  

In onderstaande tabel vatten we de belangrijkste activiteiten samen en geven aan welke methoden 

daarbij kunnen helpen. In bijlage D zijn deze methoden kort omschreven met een referentie. 

Bouwsteen 2:  Maatschappelijke Business Case Methoden 

Organisatorische 

condities 

Inschatting asset management 

stijl  

Contouren van eigendom, exploi-

tatie en beheer 

8. Procesontwerp incl. ‘ground 

rules’ voor onverwachte situa-

ties 

Kennis-inhoudelijke 

condities 

‘Tekenen en rekenen’: globaal 

ontwerpen en doorrekenen vari-

anten 

 

9. Kosten – baten analyse vari-

anten: herformuleren & on-

derhandelen 

10. Business model Canvas 

11. Implementation Canvas 

12. Storm-methode 

13. Joint fact-finding & scope-op-

timalisatie 

14. Rendement assessment ener-

giewerk 

15. Red flag analysis 

Politiek-maatschap-

pelijke condities 

Maatschappelijke argumentatie 

(wervend verhaal) formuleren 

Ontwikkelen afsprakenkader cq. con-

venant  

Table 4.2 Activiteiten en methoden bouwsteen 2 

4.5 Arrangement ontwikkeling 

Aan de hand van de “uitkomsten” van de vorige fase zijn in deze fase de volgende vragen aan de orde: 

 Welke rolverdeling komen de coalitiepartijen overeen? 

 Welke arrangementen, samenwerkings- en contractvormen tussen de verschillende partijen 

zijn nodig om te komen tot realisatie? 

 Hoe worden de doelen, randvoorwaarden en ervaren (financiële) risico’s van de partijen ge-

waarborgd in het beoogde project? 

 Wie investeert in het project en op welke voorwaarden?  

 Hoe worden de gemaakte afspraken formeel vastgelegd in een contract? 
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Voor de arrangement ontwikkeling is het relatieontwerp van belang. Nagegaan wordt welke rollen de 

partijen die de maatschappelijke business case voor een energiedijken-project dragen, ten opzichte 

van elkaar moeten spelen om de kans op een succesvolle en efficiënte ontwikkeling, exploitatie en 

beheer zo groot mogelijk te maken. Een juiste rolverdeling tussen publieke en private partijen, in de 

verschillende fasen van het project is cruciaal voor het welslagen van de business case. Afhankelijk 

van de rol die publieke partijen willen spelen, zullen private partijen in staat én bereid moeten zijn om 

complementaire rollen op zich te nemen. Transparantie hierover vergroot het onderlinge vertrouwen. 

Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde en door gezamenlijk vast te stellen wat welke 

partij bijdraagt aan het realiseren van de ambities (intenties), krijgt dat vertrouwen ’vaste vorm’. Een 

passend arrangement vergemakkelijkt het gesprek met ‘de achterban’ in elke betrokken organisatie 

omdat inzet en resultaat herkenbaar en ‘voorspelbaar’ zijn. Het arrangement maakt duidelijk hoe de 

belangen van elke betrokken partij afzonderlijk, behartigd worden. 

De formalisering van de samenwerking heeft tenminste betrekking op een drietal aspecten: 

1) De afspraken binnen het consortium dat de energiedijk financiert en realiseert; 

2) De afspraken tussen het consortium en de publieke partijen die toestemming verlenen en/of 

meewerken (de beheerder van de dijk en de vergunningverlenende overheden); 

3) De afspraken tussen de exploitant van de energiedijk en de afnemers van de energie (deels 

ook uit te werken in fase 4). 

 

In een iteratief proces werken de betrokken partijen aan overeenstemming over de onderlinge rolver-

deling. Dat wordt mede bepaald door een aantal belangrijke factoren waarover overeenstemming 

gevonden moet worden: de (financiële) risicoverdeling, de organisatie van de bouw (uitvoering) en 

exploitatie en de functie van de energieopwekking. De (financiële) risicoverdeling is afhankelijk van de 

wijze waarop het eigendom van de energiedijk is geregeld. Welke partij(en) is (zijn) eigenaar van de 

energiedijk? Is er sprake van separaat eigenaarschap van de waterwerken (dijk, dam, spuikokers) en 

van de energiewerken (getijdenenergie en/of osmosecentrale, testfaciliteiten en/of kabels, leidingen 

en elektriciteitsinstallaties)?  

 

Ook de functie van de energieopwekking heeft invloed op de rolverdeling. Er zijn verschillende vari-

anten denkbaar. Wordt de gegenereerde energie benut door de publieke partijen voor het behalen 

van de eigen energie- en duurzaamheidsdoelstellingen? Of wordt deze “geoormerkt” afgenomen door 

enkele private afnemers? Is er een lokale energiecoöperatie of (energie)bedrijf die de energie wil af-

nemen en wil participeren in de exploitatie? Of wordt de energie aangeboden op de (nationale, mon-

diale) energiemarkt? Het antwoord op deze vragen geeft inzicht in de ratio cq. het ‘verdienmodel’ 

achter de ambitie om met een waterwerk energie te gaan opwekken. De afweging komt daarmee 

anders te liggen en dus ook de rolverdeling binnen en mate van invloed op het arrangement voor de 

beoogde energiedijk. Mogelijk kan er bij een (of meer) actor(en) een spanning ontstaan tussen de 

(vooraf) gewenste rol en de rol die noodzakelijk is om het arrangement werkbaar en gedragen te ma-

ken. Het is dan zaak om daarover tussen de betrokken partijen zo transparant mogelijk te onderhan-

delen. Onder welke voorwaarden is een actor bereid om (gedeeltelijk) een andere rol te vervullen dan 

de (vooraf) gewenste rol?  
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Nadat het iteratieve proces is afgerond wordt een ontwerp-arrangement opgesteld waarin de afge-

sproken rollen (de verantwoordelijkheidsverdeling) en de spelregels (de omgangsvormen) zijn vastge-

legd. Zo’n afsprakenkader of convenant wordt vervolgens juridisch uitgewerkt en geformaliseerd in 

een bepaalde contractvorm. Het is goed denkbaar dat er contracten worden opgesteld voor de afzon-

derlijke vervolgstappen. Daarin wordt vastgelegd hoe respectievelijk de bouw (uitvoering), de exploi-

tatie en het beheer zijn geregeld.  

Uiteindelijk ligt er opnieuw een GO/NO GO oordeel voor. De betrokken partijen maken een finale 

afweging of de gemaakte en geformaliseerde afspraken hun individuele ambities en belangen  vol-

doende vertegenwoordigen. Tevens moet het arrangement ‘de garantie’ bieden dat de betrokken par-

tijen bereid zijn elkaar te ondersteunen in het behalen van elkaars individuele doelen. Deze ingredi-

ënten bieden dan voldoende vertrouwen en perspectief om met elkaar in zee te gaan en de energie-

dijk daadwerkelijk te gaan ontwikkelen, bouwen, exploiteren en beheren. 

In onderstaande tabel vatten we de belangrijkste activiteiten samen en geven aan welke methoden 

daarbij kunnen helpen. In bijlage D zijn deze methoden kort omschreven met een referentie. 

Bouwsteen 3 Arrangement Ontwikkeling Methoden 

Organisatorische condi-

ties 

‘Protocol’ opstellen: hoe gaan we met el-

kaar om?  

 

16. Relatieontwerp / 

rolverdeling   

17. Contractwijzer 

(RWS) 

Kennis-inhoudelijke con-

dities 

Functie energieopwekking 18. Rendementsas-

sessment 

Politiek-maatschappelijke 

condities 

Risico analyse politieke gevoeligheid  19. Risicoanalyse  

 

Table 4.3 Activiteiten en methoden bouwsteen 3 

4.6 Uitvoering en Exploitatie  

De uitvoering en exploitatie zijn sterk afhankelijk van de vorm van publiek-private samenwerking die 

wordt gekozen. Op hoofdlijnen kan uitgewerkt worden op welke wijze de uitvoering en de (langjarige) 

exploitatie georganiseerd kunnen worden. De organisatie van uitvoering en exploitatie wordt (mede) 

bepaald door de betrokken partijen, de relatie met de beheerder van het waterwerk en het doel van 

de energieproductie en –levering vormgegeven. Zowel tijdens de uitvoering als de exploitatie kunnen 

zich obstakels voordoen. Deze worden hieronder ook behandeld.  

4.6.1 Organisatie van de uitvoering 

De uitvoeringsorganisatie voor het gegunde project – op basis van een openbare aanbesteding – 

wordt gevormd door een consortium van private partijen die daarvoor een formele samenwerking 

aangaan. De private partijen, soms aangevuld met kennisinstellingen, verenigen zich in een tijdelijke, 

formele organisatievorm, meestal een zg. project BV. De partijen brengen samen de benodigde ken-

nis, ervaring en kwaliteit in om de verkregen opdracht uit te voeren, van ontwerp, via oplevering tot 

en met het beheer en onderhoud (in het geval van een DBFM-contract). 
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Een recent voorbeeld is de Coentunnel Company BV. Deze project BV bestaat uit zeven partners: Ar-

cadis, DuraVermeer, Besix, TBI Bouw, CFE, Dredging International en Vinci Concessions. Als technisch 

adviseur is ATKINS uit Birmingham in de arm genomen. Samen vormen zij een consortium dat in staat 

wordt geacht om dit project op technisch én financieel gebied in goede banen te leiden. Het werk is 

vastgelegd in een DBFM-contract met een looptijd van 24 jaar (2013 – 2037). Naast de overeenkomst 

met RWS heeft Coentunnel Company BV financieringscontracten afgesloten met Fortis Bank (Neder-

land), Bayerische Landesbank (D), the Royal Bank of Scotland (UK), Bank Nederlandse Gemeenten 

(BNG), KfW IPEX-Bank (D) en de European Investment Bank (EIB). Coentunnel Company draagt het 

financieel risico. Met andere woorden: Coentunnel Company BV, die zelf op basis van prestatie door 

RWS betaald wordt, dient de banken te allen tijde terug te betalen. Daarnaast heeft het consortium 

van de European Investment Bank (EIB) een garantiefaciliteit ontvangen. 

Het interview met Johan van der Pol (vml. Adj. Directeur business development Dura Vermeer) licht deze werk-

wijze nader toe: “Private partijen (ontwikkelaars, aannemers) die participeren in PPS moeten eigen geld mee-

brengen, bijv. door externe financiering aan te trekken. De aannemer bouwt het infra-werk en vermarkt de 

concessie daarna aan de financierende partner (bijvoorbeeld de langjarige concessie van ING Bank op de Noord-

tunnel in de A15). Na een aantal jaren kan RWS het werk overnemen van de aannemer en financier (bijvoorbeeld 

de ombouw A59 die door aannemer Heijmans werd voorgefinancierd en door RWS na een aantal jaren overge-

nomen wordt). Op deze manier lopen aannemer en financier geen risico, omdat RWS garant staat. Dit wordt 

geregeld in een DBFM-contractvorm. Contracten worden wel ingewikkelder als de F wordt toegevoegd (van 

DBM naar DBFM), omdat er garantstelling afgegeven moet worden. Overheden betalen pas op het moment dat 

het afgesproken infra-werk beschikbaar is. Tot die tijd moet de samenwerkingsorganisatie, de project BV, 

(voor)financiering regelen bij één of meer financiële instellingen (bank en/of pensioenfonds). Bij in gebreke blij-

ven van de project BV gaat de verplichting over naar de financier. Deze moet dan zorgdragen voor de realisatie 

van het infra-werk. De financier zal er alles aan doen om het risicoprofiel van de project BV zo gunstig mogelijk 

te krijgen en heeft dus invloed op de samenstelling ervan.”  

In onderstaande tabel vatten we de belangrijkste activiteiten samen en geven aan welke methoden 

daarbij kunnen helpen. In bijlage D zijn deze methoden kort omschreven met een referentie. 

Bouwsteen 4a Organisatie van de Uitvoering Methoden  

“Need to knows”: Uit te voeren activiteiten (inquiries): 

 

 

Organisatorische 

condities 

Samenstelling project BV, op basis van 

complementariteit en gunstig risicopro-

fiel 

Risico-analyse solvabiliteit pro-

jectpartners 

Kennis-inhoudelijke 

condities 

Kwaliteitscontroles uitvoeringsactivitei-

ten 

Monitoringssysteem voor de 

uitvoering  

Politiek-maatschap-

pelijke condities 

Inschatting politieke gevoeligheid Risico-analyse  

Tabel 4.4 Activiteiten en methoden Bouwsteen 4a 

4.6.2 Organisatie van de exploitatie, het beheer en onderhoud 

Voor de exploitatie is de verhouding tussen incidentele en structurele financiering een aandachtspunt. 

Dat komt vooral tot uiting in het onderscheid tussen de realisatie- en de exploitatiefase van een pro-

ject. Zeker voor de realisatie van innovatieve projecten als energiedijken kunnen incidentele subsidies 
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(bijv. uit Europese structuurversterkings- of ontwikkelingsfondsen) een belangrijke impuls geven. 

Daarbij kan men denken aan ontwikkelkosten, startsubsidies in de aanvangsperiode van de exploita-

tie, eenmalige bijdragen in de kosten voor de grondverwerving en/of de bouw. Investeringen op basis 

van eenmalige subsidies ten behoeve van realisatie drukken niet op de exploitatiebegroting, omdat er 

geen rente over verschuldigd is. Eenmalige bijdrage kunnen realisatie mogelijk maken, maar voor de 

langjarige exploitatie zijn ze ontoereikend24. Voor investeringen op basis van leningen op de kapitaal-

markt geldt dat ze wél meegenomen moeten worden in het exploitatiemodel. Er moet immers rente 

over betaald worden die in verdisconteerd zullen worden in de exploitatiekosten. 

Vanwege de meervoudige functies die een energiedijk vervult zal er voor elke functie afzonderlijk, een 

exploitatiemodel bedacht moeten worden. Daartoe is een vertaling (cq. afleiding) van de maatschap-

pelijke business case een logische, omdat dat de grondslag vormde voor het besluit om al dan niet tot 

aanleg over te gaan. Echter, elke energiedijk zal grotendeels uniek zijn; het betreft geen standaard 

infra-werk en/of ruimtelijk concept dat op meerdere plekken in het hoofdwatersysteem ontwikkeld 

zal worden. De maatschappelijke business case zal voor elke energiedijk verschillend zijn en zo ook 

het bijbehorende exploitatiemodel. 

De case studies laten zien dat de bestaande waterkeringen – Brouwersdam, Afsluitdijk en Oosterschel-

dekering – die als eerste in aanmerking zouden komen als potentiële energiedijken in Nederland, uit-

eenlopende functies, karakter en context hebben. De aanleiding om deze waterkeringen aan te passen 

voor de (mogelijke) inpassing van een energiefunctie, verschilt ook. De waardering cq. ‘vergoeding’ 

voor de verschillende functies is ook bij elke (potentiële) energiedijk anders en in veel gevallen niet 

bekend, dan wel geregeld. De vergelijking met de beschikbaarheidsvergoeding die in DBFM-contrac-

ten voor weginfrastructuur wordt betaald, dringt zich hier op. Kan deze systematiek ook infrastructuur 

waarmee de waterveiligheid, het waterkwantiteits- of het waterkwaliteitsbeheer gerealiseerd wordt?  

Een tailor-made exploitatiemodel voor elke energiedijk afzonderlijk kan worden opgesteld door de 

functies die de dijk heeft, af te zetten tegen de vergoeding cq. kostendrager(s) van elke functie. In de 

tabel worden tevens de baathebbers opgenomen, dat wil zeggen de partij(en) die baat hebben van de 

beschikbaarheid van de betreffende functie. Een lastig vraagstuk is hoe het onderscheid tussen pro-

jectbaten en -belangen enerzijds en projectoverstijgende baten en belangen anderzijds, op een goede 

manier in beeld wordt gebracht. Projectoverstijgende baten / belangen zijn vaak lastig(er) financieel 

weer te geven dan projectbaten; denk aan imago, show case functie en indirecte werkgelegenheid. 

Energiedijken kunnen projectoverstijgende baten genereren door bij te dragen aan de zelfvoorzie-

nendheid en leveringszekerheid in de energievoorziening. Dat zal niet gaan om een enorm aandeel, 

maar energie uit water heeft als voordeel boven wind- en zonenergie dat het altijd beschikbaar is en 

dus een deel van de basislastcapaciteit in de energievraag kan verzorgen. Deze projectoverstijgende, 

maatschappelijk relevante maar nauwelijks kwantificeerbare (monteriseerbare) baten kunnen een 

(aanvullende) reden zijn om de onrendabele top van energiedijken voor lief te nemen. Op basis van 

de baathebbende functies en hun kostendragers kunnen de contouren van een meervoudig exploita-

tiemodel voor een energiedijk opgesteld worden, langs het volgende format.  

                                                           
24 Dat blijkt bijvoorbeeld uit de aanpassing van de spuisluizen bij de Afsluitdijk om energie op te wekken. Daar moet jaarlijks 

geld bij (= variabele kosten) om energie op te wekken. 
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  Energiedijk project: Brouwersdam als voorbeeld 

Functies Baathebbende partijen in exploitatiefase (‘exploitanten’) 

 RWS EnergieBedrijf Prov(s) Gem(n) Bedrijf: 
beheer 

Bedrijf: 
Energiefac. 

Bedrijf: 
onderhoud 

Kennis- 
instituut 

Rijk / 
min EZ 

Waterbeheer:   

Waterveiligheid Beschikbaarheids-
vergoeding  

        

Waterkwantiteit Idem         

Waterkwaliteit Idem          

Energievoorziening   

Lokale voorziening  Opbrengst ener-
gieproductie 
Voor lokale func-
ties 

       

Nationaal netwerk  Toelevering aan 
network 

       

Leverings-zeker-
heid / zelfvoor-
zienend-heid 

        X  

Dzh doelstelling 
opdrachtgever(s) 
(klimaatdoelen) 

Idem    Beschikbaar-
heids-ver-
goeding 

     

Werkgelegenheid:  

Direct    X  X      

Indirect   X  X       

Kennis:  

Testfaciliteit      Vergoeding 
gebruik  

 X  

Kennisontwikkeling        X  

Innovatie show-
case  

     Vergoeding 
gebruik  

  X 

Ruimtelijke 
kwaliteit: 

 

Recreatie    X X      

Natuur    X  X       

Tabel 4.5 Contouren van een meervoudig exploitatiemodel voor energiedijken 

Het format laat zien dat het rondkrijgen van de (langjarige) exploitatie van een energiedijk geen een-

voudige zaak is. De exploitatie van multifunctioneel, vernieuwend en kostbaar onroerend goed vraagt 

om het ‘bijeen puzzelen’ van financiële middelen bij uiteenlopende ‘exploitanten’. Er moet een be-

reidheid van de betrokken partijen zijn om kostendragers bijeen te brengen die een infra-werk dat 

niet standaard is maar wel wenselijk wordt geacht, mogelijk én exploitabel te maken. De boven-

staande vingeroefening laat zien dat de benodigde financiële middelen kunnen worden verkregen uit 

een samenstel van verschillende vergoedingen voor het beschikbaar stellen van bepaalde functies. 

Om dit mogelijk en werkbaar te houden is de oprichting van een afzonderlijke exploitatie-organisatie, 

naar analogie van de hierboven beschreven uitvoeringsorganisatie, (wellicht) noodzakelijk. De ‘exploi-

tanten’ participeren in deze exploitatie-organisatie en delen in de (jaarlijkse) winst en het verlies, naar 

het concept van de alliantie. De organisatie incasseert de vergoedingen van de betrokken partijen 

voor het beschikbaar stellen van de functies waar zij baat van hebben. De exploitatie-alliantie betaalt 

daarmee de exploitatiekosten van de energiedijk.  

In onderstaande tabel vatten we de belangrijkste activiteiten samen en geven aan welke methoden 

daarbij kunnen helpen. In bijlage D zijn deze methoden kort omschreven met een referentie. 
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Bouwsteen 4b Exploitatie, beheer en onderhoud Methoden 

“Need to knows”: Uit te voeren activiteiten (inquiries):   

Organisatorische 

condities 

Opstellen van een passend exploitatie-

model 

Zie bovenstaand format 

Kennis-inhoudelijke 

condities 

Inzicht in eenmalige subsidieregelingen 

Inzicht in (langjarige) kostendragers 

Assessment subsidiepro-

gramma’s  

Politiek-maatschap-

pelijke condities 

Mate van politiek-bestuurlijke stabiliteit: 

mate van (langjarig) commitment 

Exploitatie convenant 

Table 4.6 Activiteiten en methoden bouwsteen 4b 

4.7 Tot besluit 

Zoals uit de definitie van governance model (zie par. 4.2) duidelijk wordt is de manier waarop (cq. het  

beheer) met het waterbeherende asset – zoals bestaand als nieuw – omgegaan wordt, een cruciale 

bouwsteen voor het formuleren van een passend model. Een andere belangrijke bouwsteen is de rol-

opvatting van publieke en private partijen die past bij de gehanteerde stijl van asset management. Het 

combineren van de stijl van asset management en de rolopvatting van publieke en private partijen 

leidt o.i. tot 6 ‘logische’ arrangementen voor governance modellen. Deze worden in hoofdstuk 6 be-

sproken, waarbij aandacht is voor de wijze waarop onder andere het eigendom, het beheer en de 

exploitatie van energiedijken, vormgegeven kan worden. Het volgende hoofdstuk gaat nader in op de 

barrières en dilemma’s die in elk cluster van activiteiten aan de orde zijn. Dat is uitgewerkt aan de 

hand van ervaringen uit de praktijk van de onderzochte case studies.  
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Hoofdstuk 5 Werken aan een governance model – ervaringen uit de praktijk 

5.1 Inleiding 

Bij het opstellen van het generieke governance model, dat uiteen is gezet in het vorige hoofdstuk, 

hebben we geput uit een vijftal casestudies van pogingen om een energiedijk te realiseren. In dit 

hoofdstuk gaan we terug van generiek naar de empirie. Aan de hand van de cases geven we een em-

pirische illustratie van het werken aan een governance model. We beschrijven mogelijke dilemma’s, 

barrières en mogelijkheden. Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: Eerst geven we een kort overzicht 

van de onderzochte cases. De volledige casestudies zijn te vinden in de bijlagen. Na een vergelijkende 

tabel met de belangrijkste kenmerken van de cases, schetsen we per ‘schaakbord’ van het generieke 

governance model waar partijen in de praktijk tegenaanlopen. 

5.2 De eerste case: De Afsluitdijk 

De Afsluitdijk voldoet sinds 2006 niet meer aan de veiligheidseisen en moet gerenoveerd worden. 

Rijkswaterstaat (RWS) heeft van het Ministerie van I&M opdracht gekregen om de renovatie uit te 

voeren. In de verkenningsfase van de renovatie hebben grootse, integrale plannen op tafel gelegen 

waarin ook veel ruimte was voor innovatieve, duurzame energieprojecten. Maar het Rijk heeft uitein-

delijk gekozen voor een ‘sobere’ versterking. Alle extra’s worden overgelaten aan andere partijen. De 

gemeentes en provincies rondom de dijk hebben veel belang bij de ontwikkeling van de Afsluitdijk tot 

‘een icoon van de 21e eeuw’. Ze hebben zich verenigd om ambities rond natuur, recreatie en toerisme 

en duurzame energieopwekking te realiseren. 

Wat betreft energie uit water zijn er drie ambities. De eerste is om het Tidal Testing Centre in Den 

Oever, waar turbinebouwer Tocardo experimenteert met het opwekken van stromingsenergie, uit te 

breiden. Ten tweede is er de wens om een stromingsenergiecentrale te realiseren in de sluizen bij 

Kornwederzand. De derde ambitie is om een pilotinstallatie en vervolgens democentrale voor ‘blue 

energy’ op de Afsluitdijk te bouwen. Blue energy, of osmotische energie, wordt opgewekt door zoet 

en zout water langs elkaar te leiden. Het initiatief voor de projecten ligt grotendeels bij de markt, de 

regionale overheden ondersteunen de projecten financieel. RWS denkt mee, zet zich in voor soepele 

vergunningverlening en biedt aan op eventuele bouwwerkzaamheden mee te nemen in de aanbeste-

ding van de renovatie. De rekening wordt echter ‘doorgestuurd’ naar de initiatiefnemer.  

De uitbreiding van het Tidal Testing Centre en de pilotinstallatie van blue energy zijn inmiddels, met 

financiële steun van het regionale Waddenfonds, gerealiseerd. Voor de stromingsenergiecentrale is 

de business case nog niet rond. RWS, de regionale overheden en de private initiatiefnemer zijn in 

gesprek over onder welke voorwaarden de centrale er kan komen. De regionale partijen hebben RWS 

gevraagd om een financiële bijdrage, bijvoorbeeld door de opgewekte stroom tegen een gunstig tarief 

in te kopen, maar RWS lijkt hiertoe niet bereid. RWS wil begin 2015 starten met de aanbesteding en 

is bereid om de centrale mee te nemen in de aanbesteding onder voorwaarde dat de financiering en 

vergunningverlening rond zijn. De regio ziet echter ook nadelen van deze meekoppeling., zoals de 

afhankelijkheid van RWS waardoor er weinig onderhandelingsruimte met private partijen is. 
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5.3 De tweede case: Getijdencentrale Brouwersdam 

De wens om een getijdencentrale te maken in de Brouwersdam is ontstaan in 2001, samen met het 

idee om een doorlaat te maken in de dam. Het Grevelingenmeer kampt met zuurstofarm water. Een 

doorlaat in de Brouwersdam om het getij op de Grevelingen terug te brengen, kan de waterkwaliteit 

verbeteren. Het maken van zo’n doorlaat is echter zeer kostbaar. Het aanleggen van een getijdencen-

trale en opwekken van stromingsenergie werd geopperd als kostendrager. De beoogde centrale was 

600-800 meter breed met een vermogen tot 60 megawatt. Het idee was dat met het exploiteren van 

een energiecentrale, een deel van de kosten van de doorlaat ‘terugverdiend’ kon worden. Het lijkt er 

echter op dat het realiseren van een getijdencentrale tot extra kosten leidt, in plaats van dat het geld 

oplevert. Toch is de wens om een getijdencentrale te realiseren, of in ieder geval de mogelijkheden 

daartoe te verkennen, bij een aantal overheden blijven bestaan. Vooral de regionale overheden zien 

de andere voordelen van een centrale, bijvoorbeeld voor het imago van de regio en de lokale werk-

gelegenheid. 

In juni 2013 is er een Stuurgroep Getijdencentrale Brouwersdam gevormd waarin RWS en de betrok-

ken provincies en gemeenten zitting nemen. Het projectbureau van de stuurgroep onderzoekt de haal-

baarheid van een getijdencentrale. Het bureau heeft, pre-competitief, een markt-consultatie georga-

niseerd, gevolgd door een Joint Fact Finding met een aantal geselecteerde consortia van private par-

tijen. Het projectbureau had de hoop dat de private partijen de berekende kosten van een getijden-

centrale terug konden brengen, maar dit bleek niet het geval. Uit de informatie van de markt werd 

ook duidelijk dat een kleinere centrale (van 100-200 meter breed) waarschijnlijk ‘minder onrendabel’ 

is. Er heeft zich nu echter een consortium van private partijen gemeld dat beweert toch een grote 

centrale te kunnen bouwen die niet veel méér kost dan een kleine variant. 

Er is tot op heden nog geen duidelijkheid over of er een doorlaat in de Brouwersdam komt, of deze 

een energiecentrale zal bevatten en hoe en door wie deze dan gefinancierd en geëxploiteerd kan wor-

den. RWS lijkt de doorlaat te willen optimaliseren voor de waterkwaliteit en vervolgens geïnteres-

seerde partijen de mogelijkheid te geven een centrale te realiseren als zij daarvoor kansen zien. Het 

projectbureau Getijdencentrale pleit voor integrale aanbesteding van doorlaat met centrale. Het bu-

reau hoopt dat, door marktpartijen veel vrijheid te geven bij het verbeteren van de waterkwaliteit, zij 

zullen komen met een creatieve oplossing inclusief energieopwekking. 

5.4 De derde case: Oosterscheldekering 

In 2008 hebben consultancybedrijf Ecofys en turbinebouwer Tocardo beide afzonderlijk het initiatief 

genomen voor het opwekken van getijdenstroom in de Oosterscheldekering. Het plan is om in twee 

doorlaten in de kering, tussen de pijlers, turbines op de hangen en daarmee energie op te wekken. 

Nadat Ecofys en Tocardo beheerder RWS benaderen, start een gezamenlijke verkenning van de mo-

gelijkheden. In dit proces zoeken RWS en de bedrijven voortdurend naar wat haalbaar is voor de be-

drijven en acceptabel voor RWS. In 2010 hebben de projecten een voorlopige vergunning gekregen. 

Hierin is vastgelegd dat de bedrijven niet mogen boren of schroeven in de pijlers van de kering. Als de 

deuren van de kering sluiten, moeten de turbines omhoog getakeld kunnen worden. De bedrijven zijn 

verplicht om het bestaande monitorprogramma voor de bodem te intensiveren. Als de bodembe-

scherming extra beschadigt door de turbines, en dit kan aangetoond worden, dan worden de kosten 
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verhaald op Tocardo en Ecofys. RWS realiseert zich echter dat de bedrijven niet vermogend zijn en als 

dit bedrag hoog wordt, ze het niet kunnen betalen. 

In 2010 heeft Ecofys 5,5 miljoen euro OP-Zuidsubsidie toegezegd gekregen van het Rijk, Provincie 

Zeeland en de EU (EFRO). Zowel het projectinitiatief van Ecofys als dat van Tocardo krijgen een SDE-

subsidie. Doordat de initiatiefnemers moeite hebben om naast de publieke subsidies, ook de nodige 

private investeerders te vinden, zijn de projecten tot op heden niet gerealiseerd. Zeeland is een groot 

voorstander van de projecten. De provincie verwacht dat projecten zoals die in de Oosterschelde lei-

den tot een economische en maatschappelijke spin-off, bijvoorbeeld doordat lokale bedrijven inge-

schakeld worden bij de realisatie en exploitatie van de installaties. Naast 500 duizend euro subsidie 

via het OP-Zuidprogramma, heeft de provincie Tocardo geholpen van het verkrijgen van subsidie en 

zet ze zich in om stakeholders en andere (vergunningverlenende) overheden te overtuigen van de 

baten van de projecten. Natuur- en milieuorganisaties die dreigden bezwaar te maken tegen de pro-

jecten, zijn door de provincie tegemoet gekomen in andere lopende projecten. 

In 2012 heeft Ecofys het project in de Oosterschelde, inclusief subsidie en het patent op de ontwik-

kelde ‘OceanMill-turbine’ verkocht aan IHC Merwede. In het najaar van 2014 heeft IHC het project 

weer doorverkocht aan Tocardo. Dit betekent dat Tocardo op dit moment eigenaar is van beide pro-

jecten. Tocardo is van plan om in 2015 eerst het door haarzelf geïnitieerde project realiseren, gebruik-

makend van de overgenomen OP-Zuidsubsidie. Daarna, nadat Tocardo de aangekochte OceanMill-

turbine heeft getest en doorontwikkeld, zegt het bedrijf het tweede project in de Oosterscheldekering 

te gaan realiseren. 

5.5 De vierde case: Testcentrum Grevelingendam 

Rond 2006 ontstaat het plan om de Flakkeese spuisluis in de Grevelingendam weer in gebruik te ne-

men om de slechte waterkwaliteit in het achterliggende Grevelingenmeer, te verbeteren. Kort daarna 

wordt duidelijk dat er mogelijk een doorlaat komt in de Brouwersdam. Dit neemt de noodzaak weg 

tot de heropening van de spuisluis voor de waterkwaliteit. De plannen voor de Brouwersdam bevatten 

echter een andere aanleiding voor het heropenen van de Flakkeese spuisluis. Mogelijk komt er een 

energiecentrale in de Brouwersdam en zullen er turbines geïnstalleerd worden waarmee stromings-

energie opgewekt kan worden. In de zoektocht naar de meest geschikte turbines kan de Grevelingen-

dam dienen als testlocatie. De omstandigheden rond de Grevelingendam zijn, met het kleine water-

verval, vergelijkbaar met die rond de Brouwersdam. 

In eerste instantie gaat het om een publiek initiatief, Provincie Zeeland treedt op als trekker van het 

project. In 2011 wordt de trekkersrol overgenomen door Antea Group, het advies- en ingenieursbu-

reau krijgt hiervoor verschillende publieke subsidies. Eind 2011 wordt er een intentieverklaring gete-

kend door 17 partijen die bereid zijn deel te nemen aan het testcentrum. Onder de partijen zijn over-

heden, kennisinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus, bouwbedrijven, turbinefabrikanten en ener-

giemaatschappijen. Vervolgens lukt het echter niet om het bedrag dat nodig is voor realisatie bijeen 

te brengen. Het Rijk is niet bereid vanuit de Topsector Water de gevraagde 3,75 miljoen euro bij te 

dragen en verschillende ondertekenaars van de intentieverklaring vallen af. 

Begin 2013 geeft Provincie Zeeland, als onderdeel van het onderzoeksproject Pro-Tide (Interreg IVb), 

aan Antea Group de opdracht vijf workshops te organiseren t.b.v. de realisatie van het testcentrum. 
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De betrokken overheden willen dat private partijen en kennisinstellingen zich verenigen en gezamen-

lijk, zonder overheden, een business case sluiten en het testcentrum gaan realiseren en exploiteren. 

De workshops hebben echter niet het gewenste resultaat. Er is en blijft veel onduidelijk over de be-

oogde testlocatie. Wie wil precies dat het centrum er komt en onder welke voorwaarde? Het blijft 

onduidelijk wat de precieze wensen en verwachtingen van de betrokken partijen zijn, wat zij willen 

bijdragen en welke rol zij willen innemen in het te vormen arrangement. Het is niet duidelijk hoe de 

business case van een testlocatie er uit zien, wat de precieze lasten en baten zouden kunnen zijn. Kan 

er ook stroom opgewekt worden, of komen de inkomsten volledig van verhuur als testlocatie? Zijn er 

wel voldoende partijen die de locatie willen huren? En wie wil het centrum gaan beheren en exploite-

ren? 

Ook de precieze relatie met de beoogde energiecentrale in de Brouwersdam is onduidelijk. Voor pri-

vate partijen is deze link belangrijk, omdat zij verwachten in het grote project de Brouwersdam veel 

geld te kunnen verdienen. Pro-Tide presenteert een drietrapsraket waarin de meest belovende tech-

nieken voor stromingsenergie worden gekozen, deze worden getest in de Grevelingendam en vervol-

gens worden toegepast in de Brouwersdam. Echter, of dit betekent dat de overheid een klant wil wor-

den van het testcentrum, of dat turbinebouwers hun producten in de testlocatie kunnen of moeten 

testen voordat zij deze kunnen aanbieden in een aanbesteding van de Brouwersdam, is onduidelijk. 

Antea Group, Tocardo, Pentair Nijhuis en de nieuw opgerichte stichting TTC NL hebben een consor-

tium gevormd met het doel een testcentrum in de Grevelingendam te realiseren. De groep probeert 

publieke subsidiegelden te verkrijgen, maar tot nu toe vergeefs. RWS heeft ingenieursbureau Grontmij 

inmiddels de opdracht gegeven om de renovatie van de spuisluis uit te voeren, de verwachte start van 

de renovatie is in 2015. 

5.6 De vijfde case: Tidal Lagoon Swansea Bay 

In Wales heeft entrepreneur Mark Shorrock het initiatief genomen tot de bouw van een getijden-

centrale in de baai van Swansea. Het plan is om een 9,5 kilometer lange dam te bouwen in de baai, en 

zo een lagune te creëren. In de dam komen doorlaten en 16 turbines. De lagune wordt op gezette 

tijden afgesloten, door het getij ontstaat er dan een hoogteverschil in het waterpeil van de lagune en 

de baai. Als de doorlaten daarna geopend worden, wordt er stroom opgewekt door het in- of uitstro-

mend water. 

Shorrock heeft reeds een aantal innovatieve energieprojecten op zijn naam staan. Uit zijn eigen net-

werk heeft hij bedrijven en investeerders bijeengebracht die heil zien in het project. Shorrock heeft 

de projectorganisatie ‘Tidal Lagoon Swansea Bay’(TLSB) opgezet en een team samengesteld van een 

tiental mensen met verschillende achtergronden (overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen) die nu 

werken aan de totstandkoming van de centrale. De voorbereidingsfase, die tot nu toe zo’n 20 miljoen 

euro heeft gekost, is privaat gefinancierd. Shorrock is eigenaar van een bedrijf dat investeerders kop-

pelt aan duurzame energieprojecten en heeft zelf een deel van zijn vermogen geïnvesteerd. Daarnaast 

heeft TLSB lokale betrokkenen de mogelijkheid geboden een kleine investering te doen. De realisatie 

van het project, geschatte kosten 1 miljard pond, zal ook privaat gefinancierd zijn. TLSB verwacht fi-

nanciering te krijgen van pensioenfondsen en investeringsbanken. Daarnaast onderhandelt TLSB met 

de overheid over een zogenaamde strike price, dat is een gegarandeerde prijs voor de opgewekte 

energie (vergelijkbaar met de Nederlandse SDE-subsidie). 
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De overheid is geen partij in dit project en is enkel verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Na 

een uitgebreide procedure, met veel wettelijk verplichte consultaties van alle mogelijke belangheb-

benden, zijn halverwege 2014 de vergunningen aangevraagd. Een beslissing wordt begin 2015 ver-

wacht. Ook de aanbesteding is in de afrondende fase. TLSB zal ‘design & build’ contracten sluiten met 

verschillende bouwbedrijven. Met de partij die de turbines gaat leveren, zal TLSB daarnaast ook een 

leveringscontract sluiten. Wanneer de hoeveelheid opgewekte energie achterblijft, zal de gecontrac-

teerde partij een vergoeding betalen. De exploitatie zal in handen zijn van TLSB. TLSB hoop halverwege 

2015 met de bouw te beginnen, in 2018 zou de centrale klaar zijn voor gebruik. 

Tabel 5.1 Belangrijkste kenmerken van de cases in vergelijking 

 Afsluitdijk  Brouwersdam Oosterschelde Grevelingendam Tidal Lagoon 

Inhoud pro-

ject 
Turbines in enkele 

kokers + blue energy 

centrale 

Turbines in geplande 

doorlaat in dam 

Turbines tussen en-

kele pijlers kering 

Turbines in kokers 

spuisluis 

Aanleg lagune, turbi-

nes in aan te leggen 

dam 

Aanleiding Renovatie dijk t.b.v. 

de waterveiligheid 

Doorlaat t.b.v. her-

stel getij op de Gre-

velingen voor de wa-

terkwaliteit 

Behoefte aan de-

monstratie 

locatie turbines (gro-

ter verval) 

Heropening sluis 

t.b.v. waterkwali-

teit, later be-

hoefte aan testlo-

catie (laag verval).  

Marktkans voor 

duurzame energie 

Opwekking 

Initiatief-ne-

mende par-

tij(en) 

Rijk voor de renova-

tie, regio voor ambi-

ties, markt voor pro-

jecten 

Rijks- en regionale 

overheden 

Marktpartijen Eerst overheid, la-

ter marktpartijen 

uitgedaagd door 

overheid  

Marktpartijen 

Strategie van 

beheerder  
Richt zich op renova-

tie en faciliteert regi-

onale initiatieven 

Zoekt met andere 

overheden actief 

naar de mogelijkheid 

energiecentrale 

Faciliteert private ini-

tiatieven, vergun-

ningverlening 

Investeert in de 

heropening van 

de Flakkeese spui-

sluis 

Niet aanwezig, geen 

bestaand waterwerk 

Strategie an-

dere overhe-

den 

Aanvullende ambities 

m.b.t. energie uit wa-

ter, ondersteunen 

projecten 

Samen optrekken 

met RWS 

Willen faciliteren, 

steun o.a. d.m.v. sub-

sidies 

Willen faciliteren, 

o.a. met Pro-Tide 

onderzoek  

Vergunningverlening 

Rol private 

partijen  
Nemen initiatief tot 

realisatie projecten 

Participeren in 

marktverkenning, 

brengen kennis in 

Nemen initiatief tot 

realisatie projecten 

Wisselt per partij, 

van trekker tot af-

wachter 

Nemen initiatief tot 

realisatie 

Aard van pu-

bliek-private 

samenwer-

king  

Regionale overheden 

steunen private ini-

tiatieven 

Overheid wil facilite-

ren, marktpartijen af-

wachtend 

Overheid stelt rand-

voorwaarden en sub-

sidieert privaat initia-

tief 

Onduidelijk, over-

heid wil facilite-

ren, marktpar-

tijen afwachtend 

Overheid stelt rand-

voorwaarden en sub-

sidieert privaat initia-

tief 

  



59 

 

 Afsluitdijk  Brouwersdam Oosterschelde Grevelingendam Tidal Lagoon 

Mate van ge-

deelde ambi-

tie 

Gedeelde ambitie re-

gionale overheden en 

markt 

Gedeelde ambitie re-

gionale overheden en 

markt 

Gedeelde ambitie re-

gionale overheden en 

markt 

Veel onduidelijk-

heid over ambi-

ties 

Publiek deelt ambi-

ties maar initiatief 

volledig privaat 

Ontwikke-

lingsstadium 
Voorbereiding aan-

besteding renovatie, 

poging business case 

rond te krijgen 

Verkenning mogelijk-

heden 

Voorlopige vergun-

ning verleend, markt-

partij zoekt naar fi-

nanciering  

Private partijen 

proberen busi-

ness case te slui-

ten 

Private partij in af-

wachting van vergun-

ning, aanbesteding 

en financiering 

Succesfacto-

ren 
Samenwerking regio-

nale overheden en 

marktpartijen 

Samenwerking regio-

nale en nationale 

overheden, betrok-

kenheid markt 

Subsidiebereidheid 

overheden, steun van 

lokale overheid 

Voldoende vraag 

naar testfacilitei-

ten voor turbines 

voor laag verval 

Gedrevenheid en ei-

gen vermogen initia-

tiefnemer, gunstige 

omstandigheden lo-

catie 

Belangrijke 

barrières 
Projecten relatief 

klein t.o.v. renovatie, 

beheerder niet be-

reid tot concessies 

Project afhankelijk 

van grotere vraag-

stukken, hoge kosten 

Weinig animo onder 

private investeerders 

Weinig animo on-

der private inves-

teerders en afne-

mers 

Risicovolle investe-

ring voorbereidings-

fase 

Gekozen ar-

rangement 
Public stewardship nog niet bekend Public stewardship Public stewards-

hip 

Private ownership VI 

Nu volgt een empirische illustratie van het werken aan een governance model. In de rest van dit hoofd-

stuk beschrijven we  per ‘schaakbord’ van het generieke governance model waar partijen in de praktijk 

tegenaan lopen. Aan bod komen mogelijke dilemma’s, barrières en mogelijkheden die er zijn voor het 

realiseren en exploiteren van een energiedijken. We putten hiervoor uit de casestudies.  

5.7 Praktijkervaringen op het 1e schaakbord: Idee- en coalitievorming 

 

Van idee naar initiatief – wie neemt het voortouw? 

Energiedijken zijn een erg aansprekend idee, er is veel enthousiasme on-

der publieke en private partijen. Dit enthousiasme leidt echter niet auto-

matisch ook tot een initiatiefnemer, de stap van idee naar initiatief blijkt 

in de praktijk groot. Er zijn vaak allerlei partijen geïnteresseerd om mee 

te denken over de mogelijkheden, maar partijen zijn huiverig om het 

voortouw te nemen. Van een initiatiefnemer zal immers verwacht worden dat deze bereid is financieel 

te investeren en risico’s te nemen (‘jij wilt toch dat er een energiedijk komt’). Deze situatie, waarin 

veel partijen betrokken zijn maar niemand zich opwerpt als initiatiefnemer, kan leiden tot een patstel-

ling. Langdurige onduidelijkheid over wat partijen bereid zijn te doen t.b.v. een energiedijk, zorgt voor 

vertraging en hoge transactiekosten. Helderheid hierover aan het begin van het proces kan veel pro-

blemen voorkomen, maar dit is niet altijd realistisch. De praktijk blijkt echter weerbarstig; Betrokken 



60 

 

partijen komen en gaan en ook de bijdrage die bepaalde partijen willen leveren, kan overtijd veran-

deren. Periodes van aftasting onoverkomelijk, nodig en nuttig. Dat er aan het begin van het proces 

geen duidelijke initiatiefnemer is, betekent niet dat die niet uiteindelijk toch opstaat.  

 Publiek enthousiasme leidt tot private verwachtingen 

Vrijwel alle overheden, van de kleinste gemeente tot Europa, zijn enthousiast over energiedijken. Ze 

aarzelen echter of het realiseren van een energiedijk wel past bij hun kerntaak en –competentie. Dit 

weerhoudt hen ervan zelf het voortouw te nemen en als initiatiefnemer op te treden. Tegelijkertijd 

willen ze private partijen voldoende enthousiast houden en onderstrepen ze voortdurend het belang 

van innovatie en duurzame energie. De uitgesproken publieke steun, maar het uitblijven van concrete 

acties, kan leiden tot teleurstelling en onbegrip bij de private partijen. Zij zouden het liefst als op-

drachtnemer van een publieke initiatiefnemer optreden, terwijl overheden aansturen op privaat initi-

atief. Overheden lopen het risico zelf verwachtingen te scheppen die ze niet waar willen maken. 

Gescheiden netwerken door koudwatervrees 

Voor het succesvol realiseren van een energiedijk is een coalitie van publieke en private partijen nodig. 

Vaak blijven deze echter lang in gescheiden netwerken acteren en ontstaan er slechts mondjesmaat 

verbindingen, mede vanwege de (overigens vaak onterechte) koudwatervrees van overheden om in 

een vroegtijdig stadium te praten met private partijen. Deze koudwatervrees is ook wederzijds. Private 

partijen zijn soms ook huiverig tijd en energie in het proces te steken, omdat zij menen dat realisatie 

nog onvoldoende realistisch is en nog lang op zich kan laten wachten.  

 Publiek-private kennisuitwisseling 

Publieke en private partijen kunnen niet zonder elkaar bij het realiseren van een energiedijk. Een van 

de redenen daarvoor is dat het publieke partijen vaak ontbreekt aan kennis over de technologische 

mogelijkheden en de kosten daarvan. Dit maakt het voor hen lastig om bijvoorbeeld subsidieaanvra-

gen te beoordelen of realistische plannen te maken voor multifunctioneel gebruik van hun waterwer-

ken. Om meer kennis te vergaren, zetten overheden onderzoeken op en worden marktverkenningen 

georganiseerd. Private ontwikkelaars en fabrikanten zullen echter voorzichtig zijn om gedetailleerde 

informatie over hun technologie te delen, omdat dit hun marktpositie kan verslechteren. Er is een 

grote kans dat hun concurrenten ook aan tafel zitten en meeluisteren. Een goede joint fact-finding 

moet daarom zowel inclusief zijn (alle partijen de kans geven om mee te praten) als vertrouwelijk. Ook 

kan het nodig zijn private partijen te betalen voor de tijd en onderzoeken die zij uitvoeren binnen deze 

joint fact-finding. Een tweede reden waarom een marktverkenning niet altijd de meest accurate in-

formatie oplevert, is dat het in het voordeel van private partijen kan zijn om zaken rooskleuriger voor 

te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Het ontwikkelingsstadium van de techniek of het aantal banen 

dat in de toekomst rond de industrie zal ontstaan, wordt bijvoorbeeld overdreven. Het blijkt soms 

lastig voor publieke organisaties om de private informatie op waarde te schatten. 

Strategisch onderhandelen of volledige openheid? 

Het realiseren van energiedijken is kostbaar en risicovol. De onderhandelingen starten al in de fase 

van idee- en coalitievorming. Private partijen (incl. financiers en investeerders) willen zoveel mogelijk 
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rendement halen, publieke partijen willen een zo goed mogelijk resultaat voor zo weinig mogelijk pu-

bliek geld. Zij hanteren hun publieke taken inzake waterveiligheid, kwantiteits- en kwaliteitsbeheer als 

‘harde’ randvoorwaarden (zogenaamde topeisen) voor het al dan niet toestaan van medegebruik van 

hun assets, bijvoorbeeld voor energieproductie. Er kan een patstelling ontstaan, waarin partijen de 

kaarten tegen de borst houden en afwachten wat de ander daadwerkelijk over heeft voor het realise-

ren van haar eigen ambities. Volledige openheid geven over financiële en technologische mogelijkhe-

den, kan voor een partij leiden tot een ongunstige deal. Een gebrek aan openheid is echter vaak de 

reden dat er onderling wantrouwen ontstaat en processen vertraging oplopen. 

Wie committeert zich wanneer?  

Partijen willen zich soms pas committeren als er duidelijkheid is over de haalbaarheid van een initia-

tief, maar de haalbaarheid kan pas vastgesteld worden als partijen zich committeren. Publieke partijen 

willen bijvoorbeeld pas een subsidie toezeggen wanneer private partijen een overtuigende business 

case kunnen neerleggen, deze kan echter pas opgesteld worden nadat publieke subsidies zijn toege-

zegd. Dat kan betekenen dat lange tijd onduidelijk blijft in hoeverre ‘ideeën’ zodanig serieus zijn dat 

ze alle aandacht verdienen. De onderzochte cases laten zien dat haalbaarheid geen gegeven is, maar 

actief en in gezamenlijkheid ontwikkeld moet worden. Gezamenlijk commitment en, in een vroege 

fase van het proces, duidelijkheid over wat verschillende partijen willen bijdragen vergroot de kans 

dat een idee voor een energiedijk ook werkelijkheid wordt. 

Zijn alle publieke partijen het eens? 

Er bestaan vaak spanningen tussen de wensen van de publieke partij die de assets beheert (vaak een 

Rijksdienst) en de publieke partijen die met andere doelstellingen nadenken over de energiedijk (re-

gionale overheden bijvoorbeeld). Goede afstemming van publieke ambities is nodig om met één mond 

te kunnen praten richting de markt, ook al leveren de verschillende overheden een verschillende bij-

drage (bijv. subsidie, vergunning etc.). Dit zogenaamde public alignement gedurende een langere tijd-

spanne is cruciaal om private partijen aangehaakt te houden. 

5.8 Praktijkervaringen op het 2e schaakbord: Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse  

 

De business case verbreden 

De business case voor potentiele energiedijken wordt (te) vaak eenzijdig 

beschouwd vanuit financiële resultaten, op basis van het (gesubsidieerde) 

energierendement, ten opzichte van de (meer)kosten van de energie-in-

stallatie. Dit terwijl energiedijken meer maatschappelijke waarden reali-

seren dan enkel energieproductie. Deze waarden en hun kostendragers 

moeten meegenomen worden in de kosten-baten afwegingen, omdat an-

ders de vergelijking met conventionele water-infrastructuur en gevestigde energieproductie installa-

ties niet mogelijk is. Het gaat daarbij om lastig in beeld te brengen waarden zoals leveringszekerheid 

en energie-onafhankelijkheid. Reductie van CO2-emissies zijn (inmiddels) wel mee te nemen in de kos-

ten-baten berekeningen. Tegelijkertijd blijkt dit in de politieke context van publieke organisaties erg 
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lastig. Gemeenteraden, algemene besturen van Waterschappen, provinciale Staten en tweede Kamer-

leden hebben bij innovatieve projecten vaak behoefte aan financiële zekerheid. In een samenspel tus-

sen media en politiek worden financieel sluitende business cases veelvuldig afgedwongen, terwijl dat 

vanwege het innovatieve karakter eigenlijk niet mogelijk is. 

Een business case is maatwerk 

Bij het opstellen van een maatschappelijke business case is het belangrijk secuur en gezamenlijk vast 

te stellen de doelen en bijbehorende financieringsmogelijkheden zijn. Een getijdencentrale in een be-

staande dam is iets anders dan een testcentrum of bijvoorbeeld een blue energy-centrale. Baten en 

kostendragers moeten bij elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld: een testcentrum exploiteren op het finan-

ciële (gesubsidieerde) rendement van de opgewekte energie, is te eenzijdig. Dit omdat het voorname-

lijk een andere waarde vertegenwoordigt, namelijk het (langjarig) beschikbaar en toegankelijk zijn van 

een goed geoutilleerde testlocatie. Zo’n innovatieve testlocatie heeft waarde voor de private partijen 

die hun turbinetechnologie willen testen, voor de private partijen die de faciliteit hebben ontwikkeld 

en geconstrueerd, voor de private partijen die de installatie beheren en onderhouden, en voor de 

publieke partijen die innovatieve technologie binnen hun gebied willen aanbieden, vanwege imago, 

werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en potentiële spin offs.  

Vergroten van de scope of het project overzichtelijk houden?  

Het vergroten van de scope en daarmee uitbreiden van de business case van een project kan zorgen 

voor extra draagvlak en financieringsmogelijkheden. Het kan echter ook leiden tot een situatie waarin 

het lastig is om voortgang te boeken. Onderdelen worden afhankelijk van elkaar. Vertraging in een 

onderdeel heeft dan gevolgen voor een ander onderdeel of zelfs het geheel waardoor de samenwer-

king tussen actoren onder druk kan komen te staan. In het geval van ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ vormen 

meerdere initiatieven samen een energiedijk. Dit leidt tot een groot aansprekend project dat kan re-

kenen op veel draagvlak. Tegelijkertijd zorgt het combineren van initiatieven voor extra druk op de 

beperkte beschikbare middelen. De verschillende initiatieven concurreren met elkaar om subsidies, 

aandacht en bestuurlijk commitment. 

Subsidie uit welk potje?  

De beoogde technologie in het energiedijken-concept wordt nog niet op grote schaal toegepast. Vaak 

is er nog geen sprake van rendabele energieopwekking. De baten die er wel zijn, zoals werkgelegen-

heid, reductie van CO2 emissies en exportpotentieel, zijn onzeker, moeilijk te kwantificeren en lastig 

te verbinden aan een specifieke financier. Het is lastig om te bepalen wie waar baat bij heeft en wie 

dus zou ‘moeten’ investeren. Publieke en private partijen wijzen hierbij vaak naar elkaar. Publieke 

partijen vinden het soms lastig om voldoende legitimatie te vinden voor een publieke bijdrage aan 

een investering die niet vanuit een beleidsurgentie kan worden verantwoord (zeker in financieel 

krappe tijden). De beschikbaarheid van publieke middelen anders dan voor traditionele beleidsdoelen 

(waterveiligheid, waterkwaliteit, natuurherstel) is beperkt. Dat leidt ertoe dat er weliswaar veel en-

thousiasme is voor een energiedijk, maar dat dit moeilijk kan worden vertaald in ‘boter bij de vis’. 
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Subsidieaanvraag in publiek jargon 

Subsidieverstrekkers of andere publieke financiers willen van de vragende partij een overtuigende 

business case voordat zij financiering toezeggen. Ze verwachten duidelijkheid over de onrendabele 

top en een overtuigend antwoord op de vraag waarom de overheid (zoveel) zou moeten bijdragen. 

Private partijen hebben moeite om deze vragen te beantwoorden, omdat zij niet vertrouwd zijn met 

het publieke jargon. Het verkrijgen van subsidies kost vaak veel tijd. Als daar niet tijdig mee begonnen 

wordt, leiden toekenningsprocedures vaak tot vertraging. 

 Verenigen van publieke en private logica’s  

De zogenaamde logica’s van publieke en private partijen verschillen, zo kijken zij op een andere manier 

naar de noodzaak voor innovatie. Publieke partijen zijn over het algemeen behoudender, zij willen 

‘het bestaande’ in stand houden, terwijl private partijen op zoek zijn naar ‘het nieuwe’, om daaruit 

bedrijfswinst te genereren. Niet-voor de hand liggende concepten zoals energiedijken zullen op eni-

gerlei wijze de verschillende zienswijzen van publieke en private partijen moeten kunnen overbrug-

gen. Het verenigen van publieke en private zienswijzen en waarden, op de korte en lange termijn, is 

een grote uitdaging. Indien de partijen niet bereid zijn om ook het belang van de ander te behartigen, 

zal de realisatie van een energiedijk nog ingewikkelder worden.   

Op zoek naar innovatie in financieringsarrangementen 

Indien men de ontwikkeling en exploitatie van energiedijken op dezelfde manier bekijkt als conven-

tionele waterkeringen en energieproductie-installaties, dan zullen traditionele investeerders niet 

(snel) bereid zijn om in te stappen. Ook zullen energiebedrijven niet bereid zijn te participeren, omdat 

de vergelijking met de financiële rendementen van conventionele energiebronnen dan mank gaat. Om 

maatschappelijke business cases te vormen, is het daarom belangrijk om op zoek te gaan naar inno-

vatieve financieringsarrangementen, met andere verdien- en rendementsmodellen. Deze arrange-

menten moeten het mogelijk maken om de uiteenlopende publieke en private baten en kostendragers 

met elkaar in verband te brengen, op de korte en lange termijn. 

5.9 Praktijkervaringen op het 3e schaakbord: Arrangement voor samenwerking 

Beperkte publieke betrokkenheid 

De bijdrage van publieke partijen aan een energiedijk bestaat veelal een 

eenmalige bijdrage in de vorm van een subsidie om realisatie mede mo-

gelijk te maken. Een nadeel hiervan is dat al het bij te dragen geld in een 

keer beschikbaar moet zijn, terwijl participatie in de exploitatie het mo-

gelijk maakt om de investering of bijdrage te spreiden in de tijd. Toch kie-

zen publieke organisaties er niet voor om risicodragend te investeren en 

partner te zijn in de exploitatie, dit past niet bij hun rolopvatting. In som-

mige gevallen prefereren private partijen een ‘publieke beloning’ voor 

prestaties in de exploitatiefase, zodat ze geprikkeld worden om maximaal 

rendement te halen.  
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Water- en energiewerk geïntegreerd? 

We zien in de praktijk dat de asset beheerder (in Nederland vaak RWS) de neiging heeft om te sturen 

op een strikte afbakening tussen waterwerk en energiewerk. Alle verantwoordelijkheden en risico’s 

rond het energiewerk worden belegd bij de private eigenaar. Dat waarborgt in de asset beheerders 

perceptie het beste een goed functioneren van het waterwerk, geredeneerd vanuit de waterbeheer-

taken. Het integraal realiseren en exploiteren van een energiedijk kan echter leiden tot meer syner-

gievoordelen en prikkels tot een betere prestatie. Die kans wordt niet gerealiseerd als een strikte 

taakafbakening de boventoon voert. 

Afwachten en aanpassen 

Soms vindt er elders besluitvorming plaats die sterk van invloed is op het proces van de te ontwikkelen 

energiedijk. Dat is nu bijvoorbeeld het geval bij de energiecentrale in de Brouwersdam. Afwachten en 

aanpassen is soms onoverkomelijk, het is noodzakelijk om mee te bewegen met de andere besluitvor-

mingsprocessen. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het kan leiden tot vertragingen in het 

traject en dit wordt vooral door private partijen als frustrerend ervaren. Om de slagingskans groot te 

houden, is het belangrijk dat de projectleiding beschikt over een grote omgevingssensitiviteit en dat 

het samenwerkingsarrangement voldoende flexibel is. Hoewel arrangementen voor samenwerking 

vastigheid moeten bieden, zodat partijen er op terug kunnen grijpen, is te weinig flexibiliteit een seri-

eus risico. Partijen willen graag risico’s uitsluiten en dus grijpen ze naar gedetailleerde afsprakenka-

ders. Het is echter ook belangrijk om afspraken periodiek te kunnen herzien en zo ruimte te geven aan 

leerprocessen. Wederzijds vertrouwen kan hierbij helpen. 

Omgaan met risico’s 

Het omgaan met risico’s blijkt vaak erg lastig. De asset beheerder en andere vergunningverlenende 

partijen willen graag zoveel mogelijk zekerheid over mogelijke consequenties van de toepassing van 

energietechnologieën voor de waterbeheerfunctie, voordat er toestemming wordt gegeven. Voor de 

private partijen is het echter kostbaar, en soms zelf onmogelijk om de precieze consequenties van hun 

werk te voorspellen. Het doel van pilot- en demonstratieprojecten is juist het gaandeweg leren en 

uitzoeken hoe met eventuele negatieve effecten kan worden omgegaan. Dat vraagt om veel flexibili-

teit van de vergunningverlener.  

 Aan verandering onderhevig 

Niet zelden komen bij de formalisering van afspraken tal van ‘apen uit de mouw’. Partijen komen bij-

voorbeeld onverwachts met nieuwe wensen die consequenties hebben voor de business case, lokale 

stakeholders hebben bezwaren die door overheden worden gehonoreerd of de asset manager ont-

dekt gaandeweg aan welke eisen het medegebruik moet voldoen.  
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5.10 Praktijkervaringen op het 4e schaakbord: Uitvoering en exploitatie  

Een partner voor altijd? 

De relatief hoge investeringen in een energiedijk vragen om langjarig com-

mitment van publieke én private partijen die ook bereid zijn te participe-

ren in de exploitatie. Zeker in het licht van een hoogdynamische energie-

markt, is dit echter lastig. Voor gebiedsgebonden energiecoöperaties lijkt 

participatie wel aantrekkelijk, maar zijn de  kosten vaak (te) hoog. Publieke 

partijen willen vaak enkel bijdragen aan de realisatie van een energiedijk, 

door een eenmalige subsidie. De korte looptijd van de beschikbare subsidies, sluit niet aan bij de lange 

ontwikkel- en terugverdientijd van de gebruikte technologie. Met eenmalige subsidies ten behoeve 

van de realisatie kunnen de exploitatiekosten worden teruggebracht, maar daarmee is er minder een 

prikkel om te gaan voor maximaal rendement.  

Flexibiliteit behouden 

Tijdens de uitvoering en exploitatie van een energiedijk is het belangrijk dat er voldoende flexibiliteit 

is, bijvoorbeeld om nieuwe functies toe te voegen, nieuwe partijen in te sluiten of technieken aan te 

passen aan nieuwe inzichten. Deze flexibiliteit vraagt om vormen van ontwikkelend beheer. De arran-

gementen die gehanteerd worden, dienen dat mogelijk te maken. In de praktijk zien we echter dat 

met de gehanteerde arrangementen beoogd wordt om overeengekomen afspraken ‘te bevriezen’.  

 Vergunningseisen versoepelen 

Voorafgaand aan de realisatie van een energiedijk bestaat er veel onzekerheid over de te verwachten 

effecten. Doorgaande monitoring en periode inspectie zijn daarom een vast onderdeel van de uitvoe-

ring en exploitatie. De waterbeheerder wil namelijk de voortdurende garantie dat medegebruik geen 

inbreuk maakt op de primaire functie van het waterwerk. De eisen die de beheerder stelt, zijn echter 

vaak gedetailleerd en leiden voor een private exploitant tot hoge kosten. Wanneer de negatieve ef-

fecten naar verloop van tijd blijken mee te vallen, dan zouden de eisen die versoepeld kunnen worden.  

5.11 Tot besluit 

De manier waarop met het waterbeherende asset – zoals bestaand als nieuw – omgegaan wordt is 

een cruciale bouwsteen voor het formuleren van een passend governance model. Een andere belang-

rijke bouwsteen is de rolopvatting van publieke en private partijen, en of die past bij de gehanteerde 

stijl van asset management. Het combineren van de stijl van asset management en de rolopvatting 

van publieke en private partijen leidt o.i. tot 6 ‘logische’ typen van governance modellen. Deze scena-

rio’s worden in het volgende hoofdstuk besproken, waarbij aandacht is voor de wijze waarop onder 

andere het eigendom, het beheer en de exploitatie van energiedijken, vormgegeven kan worden. 
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Hoofdstuk 6 Typen Governance Modellen en Roadmaps voor Energiedijken 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk presenteren we zes typen governance modellen voor energiedijken. Het zijn ideaal-

typische modellen. De governance modellen die in de praktijk ontwikkeld worden, zullen vaak ele-

menten van verschillende typen bevatten. De zes governance modellen verschillen in de mate waarin 

het primaat bij private of publieke partijen ligt en de mate waarin private of publieke aspecten worden 

gescheiden of juist worden gecombineerd.  

6.2 Zes typen van Governance Modellen 

De keuze voor een bepaald type governance model heeft alles te maken met de taakopvatting van de 

waterbeheerder en de wijze waarop hij met private partijen wil omgaan. We maken daarbij onder-

scheid tussen een tweetal dimensies. De eerste dimensie gaat over de vraag waar de waterbeheerder 

het primaat wil leggen bij de realisatie van een geïntegreerd energie- en waterwerk. Dit primaat kan 

vooral bij private partijen worden gelegd waarbij deze ook de financiering en het beheer verzorgen, 

of juist meer bij publieke partijen die daarbij ook het beheer van het waterwerk in eigen hand houden. 

De tweede dimensie gaat over de vraag in hoeverre publieke en private partijen zoveel mogelijk ge-

scheiden optrekken, op basis van hun eigen taken en verantwoordelijkheden, of dat zij juist zoveel 

mogelijk gezamenlijk proberen te doen. In dat laatste geval worden governance modellen ontwikkeld 

waarin partijen wederzijds afhankelijk zijn en over langere perioden aan elkaar verbonden zijn. In het 

eerste geval proberen partijen deze interactie juist te beperken tot het moment waarop er afspraken 

worden gemaakt over de realisatie van een ‘add-on’, waarna partijen elkaar ook weer zoveel mogelijk 

loslaten. 

Tabel 6.1 geeft de zes typen governance modellen op hoofdlijnen weer. 
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Op zelfstandigheid  

gerichte partnerschap 

Op samenwerking  

gerichte partnerschap 

Primaat bij markt 

Private ownership (Type 6) 

Privaat consortium realiseert – binnen pu-

blieke randvoorwaarden – een multifuncti-

onele energiedijk en realiseert daarmee 

zijn eigen doelstellingen.  

Denk hierbij aan private projectrealisatie 

zoals de ontwikkeling door Grensmaas BV.  

Private stewardship (Type 5) 

Privaat consortium levert integraal dien-

stenpakket (energie, water) aan publieke 

opdrachtgever (DBFM). Daarvoor betaalt 

de publieke opdrachtgever een beschik-

baarheidsvergoeding. 

Denk aan de DBFM constructie die gekozen 

is voor de keersluis Limmel.  

Gedeeld primaat 

Public stewardship (Type 2) 

Privaat consortium mag waterwerk mede-

gebruiken (op basis van vergunning en 

pachtcontract). 

 

Denk aan het medegebruik van de Ooster-

scheldekering voor het uittesten van getij-

deturbines. 

Public-private alliance (Type 3) 

Publieke partijen (eigenaar, beheerder, an-

dere overheden) participeren in consor-

tium (alliantie) dat de energiedijk reali-

seert en beheert.  

Denk aan Zuiderzeehaven Ontwikkelings-

maatschappij CV waarin publieke en pri-

vate partijen samenwerken aan ontwikke-

ling van duurzaam bedrijventerrein. 

Primaat bij overheid 

Public ownership (Type 1) 

Publieke partij koopt techniek en realiseert 

zelf een energiedijk.  

 

Denk aan de energiefabrieken zoals die 

door de waterschappen in eigen beheer 

worden geëxploiteerd.  

Private servantship (Type 4) 

Door een private partij wordt het energie-

beheer van het waterwerk en naastgele-

gen functies verzorgd, in opdracht van de 

publieke beheerder.  

Denk aan de ESCO25 zoals overwogen door 

Waterschapsbedrijf Limburg ter verduurza-

ming van de RWZI’s in beheergebied van 

Limburgse waterschappen.  

Tabel 6.1: 6 typen Governance Modellen hoofdlijnen 

De mate waarin er sprake is van publiek of van privaat eigenaarschap van zowel het waterwerk als de 

energievoorziening is bepalend voor het type governance model dat gekozen wordt om waterveilig-

heid en energieproductie te combineren. De typen modellen zijn gedetailleerder uitgewerkt in tabel 

6.2. Voor een uitvoerige beschrijving, zie bijlage C.  

                                                           
25 http://www.wbl.nl/overons/bestuur/Documents/03.2%20-%20Zonnepanelen.pdf 
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  Public owner-

ship 

I 

Public ste-

wardship 

II 

Public-private 

alliance 

III 

Private ser-

vantship 

IV 

Private ste-

wardship 

V 

Private owner-

ship 

VI 

Contract-

vorm 

Koop of lease 

(van techno-

logie). Design 

& Build of 

Construct van 

het geïnte-

greerd ob-

ject.  

Huur of pacht 

(voor mede-

gebruik van 

waterwerk 

 

Alliantie, ge-

zamenlijke 

organisatie-

vorm obv een 

alliantiecon-

tract. 

ESCO: private 

partij neemt 

energiebe-

heer over van 

publieke par-

tij en optima-

liseert de 

energie-huis-

houding.  

DBFM(O) 

contract 

waarbij be-

taald wordt 

voor afge-

sproken pres-

tatie of be-

schik-baar-

heid. 

Concessie: 

het water-

werk mag 

voor een be-

paalde peri-

ode worden 

benut voor 

energie-pro-

ductie.  

Omschrij-

ving  

De energie-

dijk wordt 

beheerd en 

geëxploiteerd 

door publieke 

partij. 

Het water-

werk wordt 

door de pu-

blieke partij 

(op verzoek) 

ter beschik-

king gesteld 

aan een pri-

vate partij 

om energie 

op te wekken  

Publieke en 

private par-

tijen vormen 

gezamenlijke 

entiteit voor 

realisatie en 

exploitatie 

van een ener-

giedijk 

Door een pri-

vate partij 

wordt het 

energiebe-

heer van het 

waterwerk en 

naastgelegen 

functies ver-

zorgd, in op-

dracht van de 

publieke be-

heerder.  

Private par-

tijen realise-

ren en exploi-

teren in op-

dracht van 

publieke par-

tij een ener-

giedijk.  

De energie-

dijk wordt ge-

realiseerd 

door privaat 

initiatief en 

geëxploiteerd 

voor private 

doelen, bin-

nen publieke 

rand-voor-

waarden  

Eigen-

dom 

(asset 

owner) 

Waterwerken 

publiek ei-

gendom, 

energiewer-

ken publiek 

eigendom, 

publieke ex-

ploitatie 

Waterwerken 

publiek ei-

gendom, 

energie-wer-

ken privaat 

eigendom, 

private ex-

ploitatie  

Waterwer-

ken, energie-

werken zijn 

publiek-pri-

vaat eigen-

dom en wor-

den publiek-

privaat geëx-

ploiteerd. 

Waterwerken 

publiek ei-

gendom, 

energiebe-

heer private 

verant-woor-

delijkheid 

Waterwerken 

publiek ei-

gendom, 

energie-wer-

ken privaat 

eigendom en 

private ex-

ploitatie 

Energiewer-

ken zijn pri-

vaat eigen-

dom. Water-

werk blijft 

publiek, mag 

benut wor-

den voor pri-

vate doelen 

Context Publieke par-

tij wil actieve 

bijdrage leve-

ren aan duur-

zaamheid en 

zoekt dus 

mogelijkhe-

den voor toe-

passing duur-

zame ener-

gie.  

Private partij 

wil publiek 

waterwerk 

medegebrui-

ken voor van 

eigen com-

merciële doe-

len 

Publieke en 

private par-

tijen hebben 

elkaar nodig 

om hun doe-

len te realise-

ren.  

Publieke par-

tij wil maxi-

maal profite-

ren van pri-

vate exper-

tise voor rea-

liseren van 

eigen doelen.  

Publieke par-

tij wil markt 

maximaal in-

zetten voor 

realisatie van 

meerdere, 

maatschap-

pelijke doe-

len.  

Private partij 

wil eigen 

commerciële 

doelen reali-

seren t.b.v. 

en vraagt om 

ontwikkel-

ruimte 
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  Public owner-

ship 

I 

Public ste-

wardship 

II 

Public-private 

alliance 

III 

Private ser-

vantship 

IV 

Private ste-

wardship 

V 

Private owner-

ship 

VI 

Rol voor 

asset ma-

nager 

(beheer-

der) 

Publieke as-

set manager 

als eigenaar: 

Verantwoor-

delijk voor 

exploitatie 

energieneu-

trale of -pro-

ducerende 

waterkering 

Publieke as-

set manager 

als facilitator: 

formuleert 

condities 

waarbinnen 

markt moet 

opereren 

(vergunning-

verlening) 

Afhankelijk 

van ambities, 

zijn publieke 

en private 

partijen part-

ners in een 

alliantie of 

joint venture 

Publieke as-

set manager 

als opdracht-

gever.  

Publieke as-

set manager 

in de rol van 

opdrachtge-

ver. Private 

partij ver-

zorgt in op-

dracht de 

energiefunc-

tie.  

Private asset 

manager in-

vesteert, 

bouwt, be-

heert, onder-

houdt en ex-

ploiteert voor 

een vooraf 

afgesproken 

periode. 

Rol voor 

private 

partij 

Leverancier 

(kan wel pu-

blieke partij 

op idee bren-

gen) 

Initiatiefne-

mer: vergun-

ningaanvra-

ger en exploi-

tant 

Afhankelijk 

van eigen 

ambities, 

partner in al-

liantie. 

Opdrachtne-

mer, die bin-

nen gegeven 

ruimte opti-

maliseert.  

Opdrachtne-

mer (kan pu-

blieke partij 

op idee van 

functiecombi-

natie bren-

gen) 

Initiatiefne-

merconces-

sie-vrager 

Risico’s Liggen volle-

dig bij pu-

blieke partij 

(garantie 

door leveran-

cier, evt. on-

derhoudscon-

tract)  

Liggen voor 

de energie-

functie zo-

veel mogelijk 

bij private 

partij, omdat 

publieke par-

tij geen ri-

sico’s wil lo-

pen  

Worden tus-

sen deelne-

mende par-

tijen ver-

deeld, waar-

bij gekeken 

wie welk ri-

sico het beste 

kan dragen.  

Liggen hoofd-

zakelijk bij 

private partij.  

Liggen hoofd-

zakelijk bij 

private partij.  

 

 

Liggen volle-

dig bij private 

partij. 

 

 

Condities Overheid wil 

heft in eigen 

handen hou-

den en wil ac-

tieve bijdrage 

leveren aan 

duurzame 

energie  

Overheid wil 

focus op 

kerntaken 

houden maar 

wil private 

waardencrea-

tie niet in de 

weg staan  

Overheid wil 

betrokken 

blijven van-

wege eigen 

ambities wa-

terbeheer 

(kwantiteits- 

en kwaliteits-

beheer, wa-

terveiligheid)  

Ruimte voor 

private partij 

om energie-

beheer te op-

timaliseren. 

Bereidheid 

van publieke 

partij om 

condities te 

scheppen 

voor optima-

lisering.  

Bereidheid 

om markt 

grotere rol te 

geven bij rea-

lisatie en be-

heer van pu-

blieke wer-

ken  

Realiserend 

vermogen bij 

private sector 

Ontwikkel-

ruimte  

Vermogen 

tot keteninte-

gratie (water-

beheer en 

energiepro-

ductie) 
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  Public owner-

ship 

I 

Public ste-

wardship 

II 

Public-private 

alliance 

III 

Private ser-

vantship 

IV 

Private ste-

wardship 

V 

Private owner-

ship 

VI 

Dilemma Is eigen ener-

gievraag 

groot genoeg 

en zo niet, wil 

de overheid 

zich begeven 

op de ener-

giemarkt? 

Past dat bin-

nen de pu-

blieke taak-

opvatting? 

Flexibiliteit 

inzake ver-

gunningverle-

ning versus 

risicobeheer-

sing en reali-

seren veilig-

heids-norme-

ring voor pu-

blieke asset 

manager  

Hoe de sa-

menwerking 

te organise-

ren waarbij 

er ruimte is 

om eigen 

doelen zo 

goed moge-

lijk te realise-

ren?  

 

Welke ruimte 

is er voor op-

timaliseren 

van energie-

voorziening, 

zonder aan-

passing van 

het beheer 

van de asset 

en zonder 

eventuele ex-

terne effec-

ten?  

Hoe combi-

neer je een 

op risicore-

ductie gericht 

DBFM con-

tract met risi-

covolle activi-

teiten zoals 

energie-pro-

ductie?   

Hoe ruimte 

voor private 

waardecrea-

tie maximali-

seren en ge-

lijktijdig pu-

blieke belan-

gen (bijv. wa-

terveilig-

heid) bor-

gen? 

Sterkten Overheid kan 

als launching 

customer op-

treden 

Geen rolver-

menging no-

dig tussen 

publieke en 

private par-

tijen 

Alliantie 

geeft moge-

lijkheid om ri-

sico’s en ver-

antwoor-de-

lijkheden te 

delen  

Optimale be-

nutting pri-

vate exper-

tise. Geen 

private in-

menging in 

publieke 

taak.  

Kostenver-

mindering cq. 

opbrengst-

vermeerde-

ring door 

combinatie 

Overheden 

kunnen zich 

beperken tot 

sturen op 

rand-voor-

waarden 

Zwakten  Lastig om als 

overheid te 

investeren in 

duurdere 

technieken 

(bij onvol-

doende druk 

van derden).  

Verwach-

tingsmanage-

ment nood-

zakelijk. 

Afwachtende 

houding pri-

vate partijen 

 

Alliantie leidt 

gemakkelijk 

tot onduide-

lijke rollen. 

Bereidheid 

om risico’s te 

delen is vaak 

laag.  

Voor opti-

maal energie-

beheer is 

vaak ook aan-

passing van 

assetbeheer 

noodzakelijk, 

wat raakt aan 

kerncompe-

ten-ties wa-

terbe-heer-

der.  

Lijkt niet ge-

schikt voor 

toepassing 

van innova-

tieve tech-

nieken van-

wege focus 

op risico-mi-

nimalisatie.  

Terugverta-

len van de 

baten die 

worden gege-

nereerd is 

lastig omdat 

deze deels bij 

anderen te-

rechtkomen 

dan bij dege-

nen die de in-

vestering 

doen 

Tabel 6.2: 6 typen Governance Modellen gedetailleerd 

De tabel maakt duidelijk dat de verschillende vormen in verschillende situaties toepasbaar zijn, met 

name afhankelijk van de wensen van de betrokken partijen. In de praktijk zien we dat sommige vor-

men een tijdje modieus zijn of gekopieerd worden vanwege vermeend succes. Ook geldt: onbekend 

maakt onbemind.  
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6.3 Van typen Governance Modellen naar Roadmaps 

Aan de hand van de boven beschreven 6 ideaaltypische Governance Modellen, is het mogelijk om een 

drietal zg. Roadmaps (realisatiepaden) te onderscheiden voor de realisatie van energiedijken. Deze 

Roadmaps zijn als volgt te kenschetsen: 

1. Ruimte voor de markt: in deze route is de publieke functie van het waterwerk het vertrekpunt, 

maar krijgt de markt ruimte om het waterwerk voor andere doelen (mede) te gebruiken.  

2. Hulp van de markt: in deze route schakelt de overheid marktpartijen in om te komen tot meer-

voudige waterwerken die in staat zijn om duurzame energie te produceren.  

3. Waterwerken 2.0: in deze route gaan publieke en private partijen op zoek naar daadwerkelijk 

geïntegreerde energiedijken en is er sprake van versmelting van functies en waarden.   

6.4 Roadmap 1: Ruimte voor de markt 

Deze Roadmap die we feitelijk in de meeste cases in Nederland aantreffen, komt erop neer dat het 

waterwerk door de publieke beheerder beschikbaar wordt gesteld voor medegebruik door een private 

partij. Door middel van een eenvoudige voorziening (vergunning en pachtbepaling) of een meer gea-

vanceerd arrangement (concessie) wordt het medegebruik voor een bepaalde tijd mogelijk gemaakt. 

De intentie is om weliswaar twee functies te combineren, maar zoveel mogelijk zelfstandig van elkaar. 

Dat geeft de waterbeheerder het comfort dat hij zijn eigen taken te allen tijde goed kan uitvoeren. 

Deze Roadmap past logisch bij een situatie waarin een publieke beheerder geen prikkels heeft om zelf 

te investeren in innovatieve technologieën voor duurzame energieopwekking. De beheerder kiest 

voor het accommoderen van nevenfuncties.  

Deze Roadmap schetst de huidige situatie. Met name omdat de beheerder zelf geen prikkel heeft om 

te investeren in (innovatieve) technologie voor energieopwekking, is dit een voor de hand liggend 

scenario. Wel is er een aantal zaken te verbeteren, ten opzichte van de huidige situatie. Deze zaken 

hebben betrekking op: 

- Het stroomlijnen van de vergunningsprocedures en het verhelderen van de daarin gehan-

teerde eisen en normen; 

- Het op een meer lerende wijze omgaan met monitoring, zodat voorschriften ook aangepast 

kunnen worden als neveneffecten van het energieproducerende waterwerk duidelijk worden;  

- Het stroomlijnen van de subsidieverlening door publieke partijen, om te voorkomen dat pri-

vate partijen van het kastje naar de muur worden gestuurd; 

- Het verzakelijken van het medegebruik door hier meer flexibele, adaptieve arrangementen 

voor te hanteren, zoals een concessie aan een private partij voor het medegebruik voor een 

bepaalde periode.  

In het uiterste geval hanteren overheden in deze Roadmap een actieve, uitnodigende strategie waarbij 

zij hun kunstwerken ter beschikking stellen aan private partijen en hen uitnodigen waarde te creëren 

door functies toe te voegen aan publieke functies.  
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6.5 Roadmap 2: Hulp van de markt 

In deze Roadmap zijn er voor de publieke beheerder juist wel doelstellingen om zelf te investeren in 

verduurzaming. Private partijen worden uitgedaagd om deze doelstelling te helpen realiseren. De pu-

blieke beheerder geeft private partijen prikkels om te komen tot meervoudige oplossingen, waarmee 

zoveel mogelijk kansen tot verduurzaming worden verzilverd. Dat betekent ook dat de beheerder be-

reid is om na te denken hoe hij de primaire functie van het waterwerk zodanig kan organiseren dat de 

kansen voor duurzame energie worden geoptimaliseerd.  

Deze roadmap is vooralsnog alleen van toepassing als de beheerder zelf een verduurzamingsopgave 

heeft en de benodigde randvoorwaarden daartoe (met name financieel) in orde zijn. In dat geval zal 

deze publieke partij echter vooral de prikkel ervaren om weinig risico te lopen en dus voor bewezen 

technieken te kiezen. Om dit realisatiepad  kansrijk te maken is een aantal zaken van belang: 

- Het versterken van de prikkels en het vergroten van de mogelijkheden voor publieke beheer-

ders om te investeren in duurzaamheid en de productie van duurzame energie, alsmede het 

wegnemen van belemmeringen daartoe;  

- De professionaliteit van beheerders om innovatief aan te besteden en de markt te prikkelen 

om vernieuwende oplossingen te bedenken en toe te passen, bijvoorbeeld via geïntegreerde 

contracten waarbij private partijen ook beloond worden voor andere dan primaire functies 

van het waterwerk; 

- De bereidheid van beheerders om vernieuwende oplossingen toe te staan, ook als deze aan-

passingen noodzakelijk maken aan het beheer van de eigen assets; 

- Het meer systematisch bedenken welke vorm (zelf doen versus uitbesteden) past bij de taak-

opvatting van een beheerder die zich ook druk maakt over duurzaamheid.  

Bij dit realisatiepad  – waarlangs  nu reeds veel waterschappen werken aan een verbrede, maatschap-

pelijke doelstelling – is het van cruciaal belang dat overheden ruimte krijgen om te investeren in duur-

zame energie. De vraag die daarna komt, is welke overheden ruimte krijgen om met hun assets zelf 

aanvullende waarde (inkomsten) te genereren.  

6.6 Roadmap 3: Waterwerken 2.0 

Deze Roadmap past bij een ontwikkelende stijl van asset management. De ambitie is dat waterwerken 

assets zijn die maatschappelijke meerwaarde moeten leveren en daarom tal van functies kunnen en 

moeten vervullen., waaronder energieproductie. De vraag welke functies dat zijn, is open en wordt 

bepaald in samenspraak met publieke en private partijen. Om deze meervoudigheid mogelijk te ma-

ken werken deze partijen samen en nemen zij ook gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het realise-

ren en in stand houden van het werk en maken ze afspraken over de verdeling van risico’s, kosten en 

opbrengsten. Hierbij is een alliantie een passende vorm, omdat hier publieke en private partijen opti-

maal gebruik kunnen maken van elkaars sterkten.  

Bij een gezamenlijke strategie staat de vraag centraal welke private en publieke waarden mogelijk 

gemaakt kunnen worden door functies te combineren en in samenwerking te realiseren. Hierbij past 

een brede, vroegtijdige verkenning naar de functie van het waterwerk in haar omgeving en de poten-

ties die te realiseren zijn, naast de primaire functie ervan. Daarbij kan een opgave van een publieke 

partij een goede aanleiding zijn om deze verkenning te starten. Deze opgave is dan vaak onderdeel 
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van een gebiedsagenda waarin meerdere opgaven spelen, waarbij meerdere partijen probleemeige-

naar zijn (of kunnen worden). Bij dit realisatiepad is van belang om te verkennen:  

- Welke gezamenlijk gedragen ontwikkelingsagenda kan overeengekomen worden om te ko-

men tot een geïntegreerd waterwerk; 

- Op welke wijze kunnen publieke en private belangen zo optimaal mogelijk worden verknoopt 

en gediend met een integraal ontwerp van een waterwerk dat meerdere functies vervuld;  

- Hoe kan de samenwerking zodanig worden georganiseerd dat publieke en private partijen 

enerzijds hun eigen verantwoordelijkheden kunnen waarmaken en anderzijds optimaal ge-

bruik maken van elkaars kracht en kwaliteit;  

- Wat is er nodig om langjarige publiek-private samenwerking voor beheer, onderhoud en ex-

ploitatie) te organiseren en ruimte te laten voor doorgaande evolutie van het waterwerk en 

dus het toevoegen van nieuwe functionaliteiten? 

Overigens geldt dat de huidige institutionele context nog weinig ontvankelijk is voor dergelijke geïn-

tegreerde waterwerken, vanwege de scheidslijnen die er worden getrokken tussen publieke en private 

activiteiten en tussen beleidsdomeinen (waterbeheer versus andere domeinen).  

 Ruimte voor de markt Hulp van de markt Waterwerken 2.0 

Omschrijving  Publieke functie waterbeheer 

blijft de basis. De markt krijgt 

ruimte voor medegebruik t.b.v. 

energieproductie.  

Waterbeheerder grijpt alle 

kansen voor realisatie van zijn 

eigen  verduurzamingsop-

gave.  

Private en publieke partijen heb-

ben gezamenlijk oogmerk om te 

komen tot geïntegreerde wa-

ter/energiewerken. 

Stijl van asset man-

agement 

Accommoderend: beheerder fo-
cust op eigen taak maar geeft 
markt ruimte voor medegebruik 

Integrerend: beheerder kop-
pelt primaire doelen aan 
nieuwe doelen en zoekt inte-
gratie ervan. 

Ontwikkelend: publieke en pri-
vate partijen slaan handen ineen 
om gezamenlijke agenda te ont-
wikkelen en te realiseren.   

Schaakbord: 

Idee- en coalitie-

vorming 

1. Markt als initiatiefnemer 

2. Wil de beheerder meewer-

ken? 

3. Wat zijn de randvoorwaar-

den van de beheerder? Aan 

welke eisen moet worden 

voldaan?  

4. Welke publieke agenda’s 

spelen een rol, waar kan op 

worden aangehaakt?  

1. Overheid als initiatiefne-

mer (onderhoud, nieuw-

bouw)  

2. Overheden verkennen 

kansen (bijvoorbeeld via 

Meerwaardescan en 

Omgevingswijzer) 

3. Publiek Programma van 

eisen bevat wensen t.a.v. 

energie  

4. Marktpartijen kunnen 

publieke partijen op 

goede idee brengen 

1. Publieke en private partijen 

zien samen kansen voor 

meerwaardecreatie 

2. De zoektocht naar een opti-

male scope wordt niet op 

voorhand afgegrensd.  
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 Ruimte voor de markt Hulp van de markt Waterwerken 2.0 

Maatschappe-lijke 

businesscase 

5. Meekoppelkansen met op-

gaven van beheerder?  

6. Aansluiting bij bredere pu-

blieke agenda’s van andere 

overheden t.b.v. subsidies?  

7. Verbreding naar andere 

functies? 

8. Voor publieke partij: ruimte 

voor pachtinkomsten?  

5. Wat heeft de publieke 

partij ervoor over?  

6. Wat is passend verdien-

model van bedrijven?  

3. Alle belangen die gediend 

kunnen worden, krijgen een 

plek in de puzzel 

4. Alle partijen die baat heb-

ben, worden mede-eigenaar 

van het initiatief.  

Arrangement  9. Keuze voor klassiek medege-

bruik (pacht) of meer mo-

derne concessie (medege-

bruik wordt aanbesteed) 

10. Afspraken over interface: 

vergunning 

11. Afspraken over monitoring  

7. Contractvorm met pri-

vate partijen: aanbeste-

den, ESCo, geïntegreerd 

contract (DBFM) 

8. Bij eigen beheer: slim in-

kopen 

5. Een alliantiemodel waarin 

alle betrokken partijen een 

rol spelen en hun krachten 

bundelen.  

Realisatie en ex-

ploitatie 

12. Terugverdientijd in relatie 

tot afspraken in arrange-

ment.  

9. Exploitatie als onderdeel 

van primaire proces van 

beheerder, met de mo-

gelijkheid dat overheid 

energie levert aan der-

den.  

6. Meervoudig exploitatiemo-

del.  

7. Alliantievorm voor exploita-

tie van gecombineerd water-

werk.  

 

Voorbeelden Medegebruik Oosterscheldeke-

ring 

Medegebruik Grevelingendam  

Energieneutrale Ramspol-

brug. 

Brouwersdam (in aanzet) 

Markerwadden.   

Steekwoorden Uitnodigend beheer Duurzaam opdrachtgever-

schap 

Deltawerken 2.0  

Tabel 6.3 De realisatiepaden  samengevat weergegeven  
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Hoofdstuk 7 De internationale dimensie van het vermarkten van energiedijken in 

Zuidoost-Azië 

7.1 Inleiding 

Het Energising Deltas consortium heeft als eerste de blik gericht op Oost en Zuidoost-Azië26 voor het 

vermarkten van het energiedijken concept en de afzonderlijke technologieën. Dit hoofdstuk is dan ook 

op dit deel van de wereld gericht. De waarde en het belang van ‘export’ van het energiedijken-concept 

komt voort uit de relatief kleine thuismarkt. Tevens vindt het concept aansluiting bij de goede naam 

die de Nederlandse waterbouwsector heeft in het buitenland. Daarnaast kan meegelift worden op de 

mondiale trend om energie meer duurzaam op te wekken, alsmede op de wens om (meer) diversiteit 

aan te brengen in de bronnen voor duurzame energie; energiedijken, naast parken met windmolen 

en zonnepanelen en biomassacentrales. Zeker als het gaat om energiebronnen die een (klein) deel 

van het basislastvermogen27 kunnen verzorgen.  

De inzichten in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op verschillende bronnen. Ten eerste is gebruik gemaakt 

van relevante inzichten van de wetenschappelijke literatuurstudie over PPS in internationale context. 

Ten tweede zijn drie diepte-interviews gehouden met experts van NWP, TNO en Deltares over zaken-

doen in Zuidoost-Azie voor water- en energietechnologie. Ten derde is zg. ‘grijze literatuur’ bestu-

deerd om praktische informatie boven tafel te krijgen over de betreffende regio en de condities voor 

vermarkting van energiedijken. Als laatste is een workshop georganiseerd met leden van het energie-

dijkenconsortium en het NWP om de inzichten uit de literatuurstudie en interviews nader te bespre-

ken en de mogelijkheden voor export te verkennen.  

In hoofdstuk 3 en 4 is uiteengezet dat het interactiespel tussen publieke en private actoren, vaak aan-

gevuld met partijen uit de maatschappelijke omgeving van het beoogde project, rondom de ontwik-

keling, aanleg en exploitatie van een energiedijk op 4 ‘schaakborden’ tegelijk gespeeld wordt. Ook in 

een buitenlandse context zal dit interactiespel vormkrijgen door Idee- en Coalitievorming, Maatschap-

pelijke Business Case ontwikkeling, de zoektocht naar een passend Arrangement en de organisatie van 

Uitvoering en Exploitatie, inclusief beheer en onderhoud. Uit de voorgaande hoofdstukken mag dui-

delijk zijn geworden dat dit in de Nederlandse context geen gemakkelijke zaak is. In een andere cultu-

rele context zal de complexiteit van de ontwikkeling, aanleg en exploitatie vanuit Nederlands perspec-

tief, mogelijk nog toenemen. Deze complexiteit wordt nader beschreven aan de hand van 4 aanvul-

lende aspecten: Context, Coalities, Cultuur en Condities (4C’s).  

Met context bedoelen we de maatschappelijke en beleidsmatige omstandigheden in het beoogde ‘ex-

portland’ als het gaat om voor energiedijken relevante opgaven en dossiers. Coalities duidt op de sa-

menwerkingsrelaties die nodig zijn om energiedijken in het betreffende land ‘aan de man’ te brengen; 

                                                           
26 Voor het vermarkten van energiedijken wordt in deze regio vooral gekeken naar Zuid-Korea, Japan, China, Filipijnen, 

Vietnam, Indonesië, Myanmar, Bangladesh, Thailand en Nepal.  

27 Basislastvermogen is een qua grootte vast deel van het opgestelde productievermogen voor elektriciteit dat 24 uur per 

dag en 365 dagen per jaar door de energie-intensive industrie wordt afgenomen. Bron: Groene Energie voor de Basislast? 

Hoofdrapport EDN-Dialoog Vergroening Grootverbruik. Van Soest en Wiltink, 2009.  
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veelal gaat het dan om PPS-constructies. Cultuur spreekt voor zich: elk land wordt gekenmerkt door 

culturele aspecten die in meer of mindere mate gunstig zijn voor het toepassen van nieuwe (techno-

logische) concepten en oplossingen. Met condities wordt geduid op de organisatorische en netwerk-

voorzieningen die beschikbaar zijn om nieuwe concepten en technologieën vanuit Nederland in het 

buitenland te vermarkten. Indien er binnen deze vier dimensies een passende aanpak ontwikkeld kan 

worden dan leidt dat mogelijk tot Commercie (de 5e C).  

7.2 Contextuele aspecten 

De maatschappelijke urgentie voor nieuwe ingrepen in het waterbeheer, de verduurzaming van de 

energievoorziening of beide kunnen een goede aanleiding zijn om een energiedijken project van de 

grond te tillen. De maatschappelijke urgentie in (één van) beide domeinen wordt vertaald in beleids-

prioriteiten, doelen en projecten. Van belang is dus zicht te krijgen op de beleidsprioriteiten en pro-

jecten (in de pijplijn) inzake verduurzaming van de economie, opgaven in het waterbeheer en/of in-

vesteringen in de (duurzame) energievoorziening. De waargenomen noodzaak tot verduurzaming van 

samenleving en economie kan aanleiding zijn om ook water in te zetten als energiebron.  Ook kan de 

aanpassing van bestaande (waterbouwkundige) infrastructuur, een kans zijn om dit te combineren 

met energieproductie. Denk bijvoorbeeld aan renovatie van sluizen en stuwen aan de nieuwe eisen 

van de (binnen)scheepvaart, of verbetering van de natuurwaarden in een deltagebied.  

In achtergebleven en moelijk bereikbare gebieden kan de sociaal-economische ontwikkeling hoog op 

de agenda staan en gestimuleerd worden door (kleinschalige) toepassing van energiedijken technolo-

gieën, bijv. turbines in rivieren. De beschikbaarheid van een duurzame en betrouwbare energiebron 

die dan lokaal toegepast wordt, stimuleert de lokale ontwikkeling, zonder de noodzaak voor groot-

schalige (landsdekkende) energienetwerken. Veel landen in de regio kunnen deze investeringen niet 

opbrengen. Energieopwekking op lokaal niveau biedt dan uitkomst.  

Voor een succesvolle vermarkting van energiedijken is een goede inschatting van het ontwikkelings- 

en kennisniveau van het waterbeheer en de energievoorziening van groot belang. Is de innovatieve 

technologie ter plekke goed in te passen, of vergt dat aanvullende investeringen in infrastructuur en 

kennis? Een laag ontwikkelings- en kennisniveau, of zelfs het ontbreken daarvan, hoeft geen nadeel 

te zijn voor ontwikkelen van energiedijken. Immers, soms is het gemakkelijker om met een leeg vel 

(‘from scratch’) te beginnen bij het toepassen van een nieuwe technologie; in sterk ontwikkelde en 

geïnstitutionaliseerde domeinen stuit de invoeging van nieuwe concepten en technologieën vaak op 

verzet van gevestigde beleidsregimes en belangen.  

Als laatste heeft het ontwikkelingsstadium van het betreffende land als geheel een stevige invloed op 

de beschikbaarheid van (financiële) middelen voor energiedijken. Landen die in hun ontwikkeling nog 

achterblijven, kunnen vaak gebruik maken van hulpprogramma’s, subsidies en investeringen van in-

ternationale instituties (Wereldbank, Asian Development Bank, VN, donorlanden). Dat geldt bijvoor-

beeld voor Bangladesh en Myanmar. Een valkuil bij deze landen is dat zij zich (gaan) gedragen als 

‘donor darlings’, landen die steevast kunnen rekenen op ontwikkelingshulp en daardoor nauwelijks 

een eigen ontwikkelingscapaciteit hebben. Vreemd genoeg blijken landen die momenteel een snelle 

ontwikkeling doormaken, niet het grootste exportpotentieel voor energiedijken te hebben. Deze zg. 

‘transitielanden’, zoals Indonesië, Vietnam en de Filipijnen, beschikken over meer eigen (financiële) 
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middelen, maar besteden die niet meteen aan de toepassing van nieuwe (energie- of waterbeheer) 

technologieën. Andere zaken (onderwijs, verkeersinfrastructuur) gaan voor of men kiest bijvoorbeeld 

voor meer traditionele energietechnologieën om de snelle (economische) groei bij te kunnen benen.  

Als laatste zijn er de zg. ‘koplopers’, zoals Japan en Zuid-Korea en in mindere mate China, die duidelijke 

ambities hebben inzake ingrepen in het waterbeheer, de verduurzaming van de energievoorziening of 

beide. Deze landen zullen met name op zoek zijn naar de mogelijkheden om via de ontwikkeling van 

een energiedijk, kennis binnen te halen ten behoeve van hun eigen bedrijfsleven en kennisinstellingen. 

Deze landen beschikken over de middelen om deze nieuwe technologieën, ook toe te passen. Naast 

het in beeld hebben van beleidsprioriteiten van nationale en locale overheden in de betreffende lan-

den, kunnen ook de ambities van private investeerders of bedrijven een interessante kans voor ener-

giedijken vormen. Zeker als bedrijven ook, wat wij in Nederland wellicht zouden opvatten als (semi-) 

publieke diensten voor waterbeheer en energievoorziening aanbieden, liggen er mogelijkheden, bij-

voorbeeld bij gebiedsontwikkeling, (drink)watervoorziening en kust- en havenbeheer. 

7.3 Aspecten rondom Coalities 

Bij de ontwikkeling van infrastructuuropties als een energiedijk is het, gezien de beperkte afzetmoge-

lijkheden in Nederland, zinvol om meteen na te denken over de mogelijkheden van export. Het volle-

dig zelfstandig vanuit Nederland ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, (voor)financieren, beheren, ex-

ploiteren en onderhouden van een energiedijk in deze regio is om verschillende redenen echter niet 

haalbaar. Er is kennis nodig van de locale en nationale context, zowel in cultureel-maatschappelijk als 

in politiek-bestuurlijk opzicht. Er is medewerking en inbedding nodig in de waterbeheer- en energie-

sector. Er is risicospreiding nodig om te voorkomen dat het Nederlandse consortium alleen opdraait 

voor eventuele projectontwikkelings- en/of exploitatieverliezen. En de overheden van de zich sterk 

ontwikkelende landen in deze regio zijn er vaak op gespitst om via dit type complexe, innovatieve 

projecten de nationale kennisontwikkeling een impuls te geven door de (verplichte) deelname van 

nationale bedrijven en kennisinstellingen in het ontwikkelende en uitvoerende consortium.  

Deze redenen maken duidelijk dat het aangaan van samenwerkingsrelaties ter plaatse een belangrijke 

voorwaarde voor het vermarkten van energiedijken in de genoemde regio is. Dat vraagt om een we-

derkerig vermogen PPS-constructies aan te gaan met overheden (op verschillende schaalniveaus), be-

drijven en kennisinstellingen ter plaatse. In de literatuurstudie komt de internationale dimensie bij het 

aangaan van PPS-en op de volgende drie manieren aan de orde: 

1. (Vergelijkende) studies die aandacht geven aan de context waarin PPS-en tot stand komen 

laten zien dat die context de vorm, het verloop en de resultaten van het PPS kan beïnvloeden.  Zo 

blijkt [1] dat de contractvorm afhangt van de mate van politiek en financieel risico dat in een land  te 

verwachten is. Hiervoor verwijzen we naar de paragraaf over culturele condities verderop in dit hoofd-

stuk. 

2. Een PPS wordt soms ingezet als specifiek instrument om internationale expertise in te brengen 

in een lokale context. Internationale ondernemingen hebben bijvoorbeeld de organisatorische com-

petenties en distributienetwerken die het mogelijk maken kennis over gedragsverandering in ontwik-

kelingslanden over te dragen. 
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3. Verschillende studies geven aan dat PPS in bepaalde landen een nieuw fenomeen is, en laten 

zien wat de kansen en belemmeringen zijn om daar PPS toe te passen. Daarbij is van belang of de 

lokale overheid PPS ziet als een zinvolle en haalbare coördinatievorm. 

Kortom, het in kaart brengen en benutten van de internationale dimensies van PPS-en is een belang-

rijke voorwaarde om energiedijken te kunnen ‘exporteren’. In hoeverre zijn de beoogde landen be-

kend en ervaren met het fenomeen PPS? Een terugkerende bevinding is de relevantie van de politieke 

cultuur en de kwaliteit van governance ter plaatse. Beide factoren hebben (begrijpelijk) een grote 

impact op het succes van een PPS in het betreffende land. Dit wordt ook wel ‘PPP readiness’ genoemd. 

Deze is (peiljaar 2011) voor landen in genoemde regio onderzocht door the Economist Intellligence 

Unit28 (2012). Daaruit blijkt dat Zuid-Korea de hoogste PPP-readiness heeft, gevolgd door Japan en 

China. Filipijnen, Indonesië, Thailand en Bangladesh vormen de middenmoot. Ten tijde van deze studie 

liep Vietnam nog ver achter, maar heeft begin 2015 een PPP-office opgericht29. De score op de PPP-

readiness vloeit o.a. voort uit de mate van volwassenheid van de publieke sector, het private bedrijfs-

leven en de kenniswereld. Het is duidelijk dat alle drie sectoren in Zuid-Korea, Japan en China goed 

ontwikkeld zijn, uiteraard elk met hun specifieke kenmerken.  

Overheden zetten de concessieverlening vaak in als het publieke deel van PPS-constructie. Bij deze 

publieke concessie hoort dan een privaat verdienmodel. Meestal wordt zo’n PPS-constructie bezegeld 

met een Build – Operate – Transfer contract (BOT). De (lokale) overheid verleent een concessie voor 

het exploiteren van een infra-werk en/of gebied voor een bepaalde periode, aan een private partij of 

consortium. Ten behoeve van deze exploitatie bouwt de private partij het infra-werk en/of ontwikkelt 

het gebied. De investering moet dus tijdens de exploitatieperiode terugverdiend worden; na deze pe-

riode wordt het infra-werk of gebied overgedragen aan de (lokale) overheid.  

Onderbouwing van exportmogelijkheden door middel van PPS 

De literatuurstudie geeft de volgende onderbouwing voor exportmogelijkheden door middel van PPS. 

In de eerste plaats is duidelijk dat PPS specifieke kennis en vaardigheden vereist van zowel private als 

publieke partijen. Als voor het realiseren van een energiedijk een PPS noodzakelijk is, dan zullen de 

skills in het betreffende land (bij de publieke partner, maar ook acceptatie bij de bevolking) aanwezig 

moeten zijn. Het kan nodig zijn om de ontwikkeling daarvan onderdeel te maken van het project. 

Daarbij bestaat het risico dat zo’n project tot weerstand leidt omdat het lokale sociale infrastructuur 

kan bedreigen. Hiervoor zijn in de literatuur over PPS-toepassingen in de gezondheidszorg aanwijzin-

gen. In de tweede plaats kan PPS zelf worden gezien als een export-product waarbij de overheid het 

voortouw zou kunnen nemen (zie [38] voor een kritische beschouwing daarover), en kan langs die weg 

vervolgens de export van diensten/constructiewerken door private partijen worden ontwikkeld. In dat 

geval is de export dus eveneens een samenwerking tussen overheid en private partijen. Export draagt 

inherent risico’s in zich als sprake is van PPS: er moet een relatie worden aangegaan met publieke 

partijen. Zie daarvoor bijvoorbeeld [54], behandelt politieke risico’s in de context van Azië. Het is ook 

mogelijk dat het toepassen van een PPP leidt tot een niet gewenste impact op de wijdere context (zie 

                                                           
28 Evaluating the environment for public-private partnerships in Asia-Pacific - The 2011 Infrascope. 

29 http://www.usaid.gov/results-data/success-stories/vietnam-promotes-public-private-partnerships-infrastructure  

http://www.usaid.gov/results-data/success-stories/vietnam-promotes-public-private-partnerships-infrastructure
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bijvoorbeeld [85]). Als door middel van een PPP wordt getracht expertise van buitenaf in te brengen, 

dan kan die lokaal aanwezige capaciteit bedreigen. 

In de onderstaande tabel zijn de inzichten uit de literatuurstudie weergegeven. De tabel vormt een 

hulpmiddel om afwegingen te maken over het al dan niet inzetten van PPS door er voor te zorgen dat 

zeven in de literatuur geformuleerde faalfactoren worden geaddresseerd. Daarbij geldt dat criteria 3 

(good governance) welhaast een veto-karakter heeft. Anders dan de andere faalfactoren is het moei-

lijk via een project deze factor beslissend te beïnvloeden. 

 Faalfactoren Aandachtspunten voor exportstrategie ener-

giedijken 

1 Gebrekkige alignment van belangen en prioriteiten tussen 

donorland/partij en ontvangend land 

Draagt de energiedijk bij aan oplossing van lo-

kale vraagstukken? 

2 Voor legitieme stakeholders is er geen plek ingeruimd in 

het arrangement (uitgesloten van besluitvorming); 

Wie zijn de legitieme lokale stakeholders, en hoe 

kan het arrangement hen op lokaal geaccep-

teerde wijze inbedden in het nemen van beslis-

singen? 

3 ‘Poor governance’: onduidelijk geformuleerde taken en be-

voegdheden, monitoring ontbreekt of is onduidelijk, etc. 

Hoe scoort het ontvangende land op criteria van 

‘good governance’? 

4 Het project wekt de indruk dat de lokale publieke sector 

niet in staat is om problemen op te lossen 

Is in het gekozen arrangement aandacht voor 

empowering van lokale publieke partijen, zodat 

zij als gelijkwaardige partij kunnen opereren? 

Ditzelfde geldt voor eventuele lokale private 

partijen 

5 Onvoldoende (financiële) middelen om de daadwerkelijke 

kosten van PPP (inclusief lokale inbedding) te dragen 

Wat zijn de daadwerkelijke kosten de PPP, inclu-

sief local embedding (vast te stellen in consulta-

tie met lokale experts)? 

6 Gebrekkige afstemming met andere PPP-initiatieven Welke relevante lokale projecten/PPPs zijn in 

voorbereiding of uitvoering, en hoe kunnen 

daarmme verbindingen worden gelegd om te-

genstrijdigheden te voorkomen? 

7 Verkeerde prikkels naar boundary spanners (vertegen-

woordigers van het initiatief die in het ontvangende land 

actief zijn) 

Hebben medewerkers de vaardigheden om in 

het ‘land van aankomst’ verbindingen te leggen 

met lokale organisaties; zijn hun interne taak-

omschrijvingen en prikkels zodanig geformu-

leerd dat ze hiertoe worden uitgenodigd?    

Tabel 7.1 Faalfactoren voor internationale PPS-projecten [gebaseerd op 163], en vertaling naar aan-

dachtspunten voor een exportstrategie van energiedijken waarbij van PPS gebruik wordt gemaakt. 
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7.4 Culturele aspecten 

Zakendoen in Zuid-Oost Azië wordt gekenmerkt door de factoren tijd, vertrouwen en reputatie. Het 

opbouwen van duurzame, op vertrouwen gebaseerde relaties met potentiële opdrachtgevers, con-

sortiumpartners en intermediairs, vergt veel tijd en is nodig, omdat de aanpak ‘verkopen en wegwe-

zen’ niet werkt. In Zuid-Oost Azië vindt men het niet prettig als een volledig buitenlands consortium 

de klus uitvoert. Lokale ondernemers opnemen in het consortium is noodzakelijk. Zoals onder punt II 

(Coalities) al aangegeven is, moet er vrijwel altijd gepartnerd worden met partijen uit het betreffende 

land om überhaupt in aanmerking te komen voor een opdracht. Het betrekken van deze partijen wordt 

vaak uitbesteed aan een agent of representative, waarbij van belang is om goed navraag te doen naar 

zijn reputatie.  

Taal speelt ook een belangrijke rol. Het is bijvoorbeeld aan te bevelen een bidbook aan te bieden in 

de lokale taal, omdat velen geen Engels spreken. Van belang is tevens het vraagstuk van het schaalni-

veau van het beoogde energiedijken project. Indien men mikt op kleinschalige toepassingen in een 

lokale rivier, dan is zichtbaarheid in en kennis van het lokale netwerk erg belangrijk. Bij grootschalige 

toepassingen, bijv. een stormvloedkering met energiefunctie is een goede aansluiting op de nationale 

bestuurscultuur van het land belangrijker. In Aziatische landen hecht men veel waarde aan het sluiten 

van zg. Memorandum of Understanding (MoU) of een Letter of Intent (LoI) tussen nationale overhe-

den, als basis voor gezamenlijke projecten. Het vraagstuk van schaalniveau geeft het belang van ‘le-

velen’ weer: het organiseren van gesprekken tussen partners op gelijkwaardig niveau. Samenwer-

kingsrelaties worden vaak eerst horizontaal aangeknoopt; overheden op het juiste schaalniveau zoe-

ken contact met elkaar, hetzelfde vindt plaats tussen bedrijven, kennisinstituten en brancheorganisa-

ties (koepels). Topambtenaren spreken dus met hun collega’s op een vergelijkbaar niveau, net zoals 

bestuurders, CEO’s en topwetenschappers. 

In de betreffende regio staat de valkuil van het zg. ‘marketinggeld’ geregeld open. Sommige gespreks-

partners verwachten dat hun inspanningen extra financieel beloond worden. De algemene gedragslijn 

is niet op deze verzoeken / verwachtingen in te gaan. Een ander bekend fenomeen is de tegenstelling 

tussen bescherming van de eigen private en kennisorganisaties en de ongebreidelde zucht naar 

nieuwe, externe kennis. Stevig protectionisme en de neiging tot het kopiëren van kennis staan op 

gespannen voet met elkaar. Het feit dat het in Zuidoost Azië niet gebruikelijk is te betalen voor kennis, 

maakt deze spanning lastig te verminderen.  

De culturele kenmerken van samenlevingen en de kansen voor energiedijken 

Voor het vermarkten van energiedijken naar andere landen kan geen blauwdruk toegepast worden 

vanwege de grote culturele variëteit in typen samenlevingen. Om toch enige richting te geven aan de 

inspanningen die Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen ondernemen om dit innova-

tieve concept in het buitenland te implementeren, is structurering in typen samenlevingen wellicht 

een behulpzame stap. Dat is mogelijk door middel van de 6 culturele dimensies van Hofstede (1980 / 

2001). Hofstede onderscheidt de volgende dimensies: 

1. Mate van collectivisme vs. mate van individualisme 

2. Mate van machtsafstand (hoog – laag) 

3. Mate van feminiteit vs. masculiniteit 

4. Mate van onzekerheidsvermijding (hoog – laag) 
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5. Mate van lange termijn gerichtheid vs. korte termijngericht 

6. Mate van toegeeflijkheid vs. terughoudendheid 

Deze dimensies worden hieronder kort beschreven. Daarna wordt besproken hoe zij een rol (kunnen) 

spelen bij het vermarkten van energiedijken in andere landen.  

Mate van individualisme; mate van collectivisme (2 afzonderlijke dimensies) (IND en COL) 

Een samenleving is individualistisch als de onderlinge banden tussen individuen los zijn: iedereen wordt geacht 

uitsluitend te zorgen voor zichzelf en voor zijn of haar naaste familie. Een samenleving is collectivistisch als indi-

viduen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in sterke, hechte groepen, die hun levenslang bescherming bieden 

in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit. 

Mate van machtsafstand (MA) 

Mate waarin de minder machtige leden van instituties (gezin, school, buurt) of organisaties (werk) in een land 

verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is. Een hoge mate van machtsafstand wordt gety-

peerd door: gezag wordt traditioneel bepaald (o.a. godsdienst), macht heeft voorrang boven recht en sterke 

inkomensongelijkheid en belastingen bevoordelen rijken. Een lage mate van machtsafstand is op te maken uit: 

kerk en staat gescheiden, ongelijkheid is onwenselijk, afzien van statussymbolen, rijke landen met grote mid-

denklasse en een minder ongelijke inkomensverdeling. 

Mate van masculiniteit (vs. feminiteit) (MAS) 

Een hoge mate van masculiniteit volgt uit: beloning van de sterken, investering in bewapening, investering in 

economische groei, hoger aandeel armoede en analfabeten, eis dat migranten zich aanpassen en eerder vechten 

bij conflicten. Een lage mate van masculiniteit wordtgekenmerkt door solidariteit met zwakkeren, hulp aan arme 

landen, bescherming van milieu, toleranter, onderhandelen bij conflicten en meer vrouwen als politieke verte-

genwoordigers. 

Mate van onzekerheidsvermijding (ONZ) 

Onzekerheidsvermijding is de mate waarin de dragers van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of 

onbekende situaties. Dit gevoel wordt o.a. uitgedrukt in een behoefte aan voorspelbaarheid door middel van 

formele en informele regels. Een samenleving zal trachten dit te bereiken door techniek, wetgeving, religie. 

Mate van lange termijn gerichtheid (vs. korte termijngericht) (LTG) 

Langetermijn gerichtheid staat voor het streven naar beloning in de toekomst, vooral via volharding en spaar-

zaamheid. De tegenovergestelde pool, kortetermijn gerichtheid, staat voor het nastreven van deugden gericht 

op het verleden en op het heden, vooral respect voor traditie, gezichtsverlies voorkomen en het voldoen aan 

sociale verplichtingen. 

Mate van toegeeflijkheid (vs. terughoudendheid) (TOE) 

Toegeeflijkheid staat voor een samenleving die de bevrediging van de elementaire en natuurlijke menselijke 

waarde met betrekking tot het genieten van het leven en plezier maken relatief vrij laat. Terughoudendheid 

staat voor een samenleving die de bevrediging van behoeften onderdrukt en deze door middel van strenge so-

ciale normen regelt. 

De relevantie van deze dimensies voor het succesvol vermarkten van het energiedijken concept in 

verschillende culturele contexten ligt niet meteen voor de hand. Toch bieden Hofstede’s dimensies 
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enkele aanknopingspunten om het concept in bepaalde typen samenlevingen goed te positioneren en 

evt. valkuilen tijdig te herkennen. Van belang is om per type samenleving de meest gewaardeerde 

aspecten van het energiedijken concept te benadrukken om zo de mogelijke acceptatie te vergroten.  

Welke argumenten zijn er te herkennen voor de ontwikkeling, aanleg en exploitatie van energiedij-

ken? Daarvoor kan terugverwezen worden op de verschillende maatschappelijke functies die een 

energiedijk (gelijktijdig) kan vervullen (zie par. 4.2). Een manier om in kaart te brengen welke typen 

samenlevingen mogelijk gevoelig kunnen zijn voor het energiedijken concept en de argumenten daar-

achter, is door deze af te zetten tegen de culturele dimensies. In de definitie die we voor energiedijken 

hanteren – een multifunctionele waterbeherende infrastructuur die de geldende normen voor water-

veiligheid, waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer realiseert (handhaaft) en die in staat is energie 

te produceren. Een energiedijk combineert dus de waterbeheerfunctie met de energieproductiefunc-

tie door de vervlochten toepassing van water- en energiewerken (installaties) – zien we een aantal 

aanknopingspunten terug30.  

Voor de hand liggende cultuurkenmerken voor de ontwikkeling van energiedijken zijn  duurzaamheid, 

zelfvoorzienendheidveiligheid/bescherming en langetermijn gerichtheid. Maar ook de behoefte aan 

vernieuwing/ontwikkeling en versterking van de gemeenschapszin en nabijheid kunnen een goede 

voedingsbodem voor de toepassing van getijden- of blue energy technologie zijn. De cultuurkenmer-

ken kunnen de basis vormen voor het vinden van maatschappelijke kostendragers voor de aanleg en 

exploitatie van een energiedijk31. Dit is schematisch verbeeld in het onderstaande fictieve voorbeeld 

waarbij gebruik gemaak is van het exploitatiemodel dat in par. 4.6 is uitgewerkt. 

  

                                                           
30 Daarbij gaan we ervan uit dat een energiedijk van verschillende omvang en scchaalgrootte kan zijn: één turbine in een 

stuwtje zorgt voor de (zeer) lokale productie van duurzame energie en een getijdencentrale in een stormvloedkering kan in 

een deel van de regionale of nationale energiebehoefte voorzien.  

31 Dat geldt uiteraard ook voor de nationale context waarin bijv. veiligheid / onzekerheidsreductie een grote rol spelt het-

geen het lasting(er) maakt om daartoe ontwikkelde infrastructuur en technologie, voor functies die op andere, minder sterk 

gewortelde maatschappelijke waarden steunen, te benutten.  
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Kostendragers voor energie-

dijken ↓ 
Culturele dimensies 

IND COL MA MAS ONZ LTG TOE 

Verduurzaming energievoor-

ziening 

     X  

Leveringszekerheid     X X  

Zelfvoorzienendheid X   X  X  

Waterbeheer: 

Waterveiligheid 

Waterkwantiteit 

Waterkwaliteit 

  

 

 

X 

   

X 

  

Werkgelegenheid   X X    

Innovatie-impuls bedrijfsle-

ven 

   X    

Innovatie showcase   X     

Versterking lokale gemeen-

schappen 

 X      

Recreatie / toerisme  X      

Natuurontwikkeling      X  

Tabel 7.2 Kostendragers energiedijk afgezet tegen culturele dimensies Hofstede 

7.5 Condities 

Met condities wordt bedoeld de organisatorische en netwerkvoorzieningen die beschikbaar zijn om 

nieuwe concepten en technologieën vanuit Nederland in het buitenland te vermarkten. 

Veel van de condities voor het vermarkten van energiedijken in de betreffende regio vloeien voort uit 

investerings-, hulp- en subsidieprogramma’s van international organisaties zoals de VN, Wereldbank 

en Asian Development Bank. Ook de programma’s ontwikkelingssamenwerking van nationale overhe-

den bieden mogelijkheden om energiedijken in de internationale etalage te zetten. Internationale 

platforms waarop energiedijken geëtaleerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld het World Water Forum 

(april 2015) en  World Water Congress (mei 2015). Ook Singapore Water Week (juni 2016), gericht op 

innovatieve projecten en technologieën, en Aquatech / Amsterdam Water Week (november 2015) 

bieden profileringsmogelijkheden. 
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Het internationale “subsidiecircuit” rondom hulp- en subsidieprogramma’s is zowel een potentiële 

succesfactor als een valkuil voor het vermarkten van nieuwe technologieën. Het biedt vaak een eerste 

opstap voor het onder de aandacht brengen of kleinschalig toepassen van een nieuw concept, maar 

wanneer de subsidie ‘opdroogt’, komt de doorontwikkeling of opschaling meteen in gevaar, omdat 

het betreffende land geen eigen middelen heeft.  

De nationale ‘export infrastructuur’ voor waterbouwkundige technologieën wordt voornamelijk ver-

zorgd door het Netherlands Water Partnership, Partners voor Water, de Topsector Water en Delta-

technologie (met het programma Rembrandt Water32). Het NWP werkt in Zuidoost Azië met een 8-

tal landen heel intensief samen, de zg. Water Mondiaal Landen. Het Myanmar-platform van het NWP 

is een goede opstap om een handelsmissie naar dat land voor te bereiden en daarin ook een verte-

genwoordiging van het Energising Deltas consortium op te nemen.  

Naast de internationale en nationale voorzieningen is het de vraag wat het consortium zelf kan bijdra-

gen aan het creëren van (voor hen) gunstige condities? Van belang is om binnen het consortium stra-

tegisch te schakelen; soms is het beter om als individuele partij het gesprek te voeren, soms is passen-

der om met het gehele consortium op een kans in te spelen. De interne condities in de Nederlandse 

markt zijn daarvoor cruciaal. In het buitenland beconcurreren Nederlandse bedrijven elkaar soms nog, 

terwijl het in ieders belang is meer samen te werken. Dat blijkt erg lastig te zijn in de praktijk, omdat 

partijen het moeilijk vinden de opgebouwde positie prijs te geven. Tot nu toe trekt het Energiedijken 

consortium nog steeds goed samen op, omdat iedere partij die instapt, zelf kosten moet maken. 

Een uitdaging voor de Nederlandse bedrijven is om ook in het buitenland van meervoudige business 

cases te kunnen ontwikkelen. De vraag is wel of de Nederlandse bedrijven afzonderlijk daarvoor niet 

te klein zijn, zeker in vergelijking met de ontwikkelings- en investeringskracht van partijen als Samsung 

die groter is dan die van de Nederlandse partijen samen.  

Het vinden van financiering in de betreffende regio is een zeer belangrijke conditie. Dat blijkt in de 

praktijk erg lastig te zijn in de beoogde exportlanden. Een manier om dat te organiseren zou het uit-

schrijven van zg. ‘government to government’ leningen kunnen zijn ten behoeve voor dit soort inno-

vatieve projecten. Deze kunnen worden aangegaan voor 1 a 2%. Op dit moment moet men echter nog 

vaak zaken doen met commerciële banken. Vanwege het innovatieve karakter met bijbehorende ri-

sico’s rekenen zij echter vaak hele hoge marktconforme rentes. 

In tabel 7.3 zijn de aandachtspunten voor de hierboven besproken 4 aspecten Context, Coalities, Cul-

tuur en Condities als volgt weergegeven: 

  

                                                           
32 Rembrandt Water is een initiatief gericht op het bundelen van krachten binnen de Nederlandse water- en afvalwatersec-

tor om samen duurzame oplossingen aan te dragen op de internationale watermarkt. Zie: http://www.topsectorwa-

ter.nl/rembrandt-water/ 
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Internationale dimensie energiedijken 

Aspecten  Aandachtspunten  

Context  Maatschappelijke urgentie waterbeheer en energievoorziening 

Beleidsprioriteiten en voorgenomen projecten 

Ontwikkelingsstadium betreffende land / regio 

Coalities  Mate van bekendheid met PPS (‘PPP-readiness’) 

Mate van volwassenheid van bestuur, politiek, kenniswereld en bedrijfsleven 

Cultuur  Voldoende tijd om vertrouwen te winnen te bekrachtigen met een LoI of MoU 

Lokale partners zijn een must. Onderzoek hun reputatie 

Culturele kenmerken als argumentatie en onderbouwing benutten 

Spanning tussen protectionisme en verwerven externe kennis 

Condities  Benutten Nederlandse netwerkvoorzieningen 

Aansluiten bij internationale netwerken 

Gezamenlijk optrekken van Nederlands bedrijfsleven en kenniswereld 

Tabel 7.3: aandachtspunten bij de 4 aspecten  

7.6 Tot slot, de 5e C, Commercie? 

Afgaande op het bovenstaande is het onmogelijk om het marktpotentieel voor ‘Nederlandse’ energie-

dijken in Zuidoost-Azië in te schatten. Er zijn teveel factoren die tegelijkertijd invloed hebben op de 

marktkansen. Feit is dat er goede voortekenen zijn waarop voortgebouwd kan worden. Vaak wordt 

de goede naam van de Nederlandse waterbouwsector als eerste genoemd. Daarnaast is er de voort-

schrijdende noodzaak tot verduurzaming van de energievoorziening en het streven van landen en ge-

meenschappen naar meer (energie-) onafhankelijkheid van ‘turbulente’ regio’s. Ook de schaarste van 

middelen waardoor functiecombinatie een aantrekkelijke manier is om meerdere doelen met één in-

frastructureel werk te bereiken, kan bijdragen aan een groeiend marktpotentieel.  

Van belang is telkens een inschatting te maken van de potentiële toegevoegde waarde van Energising 

Deltas technologieën in een specifieke landencontext. Enkele voorbeelden: De toepassing van (zeer) 

kleinschalige energiedijk-technologie, turbines in rivieren, kan een vitale randvoorwaarde zijn voor de 

(sociaal-economische) ontwikkeling van landelijke gebieden in Nepal, Myanmar, Filipijnen en Indone-

sië. Zeker omdat het aanleggen van een centraal netwerk ten behoeve van de energievoorziening voor 

verafgelegen en dunbevolkte gebieden om een enorme investering vraagt die deze landen niet kun-

nen opbrengen. Decentrale energieopwekking kan dan een extra toegevoegde waarde hebben, omdat 

deze investeringen niet nodig zijn. De ontwikkeling van grootschalige getijdenenergiecentrales kan 

een oplossing zijn voor de negatieve effecten van fossiele brandstoffen in grootstedelijke gebieden in 

China en Zuid-Korea. In Japan staat kernenergie steeds meer ter discussie, zeker na de ramp in Fu-

kushima. Het land bestaat uit vele grotere en kleinere eilanden waar de tussenliggende stromingen 

benut kunnen worden voor energieopwekking. De toepassing van blue energy kan in de deltagebieden 

van Bangladesh, Thailand en Vietnam een deel van hun energiebehoefte verzorgen. 

Belangrijke randvoorwaarde lijkt het gezamenlijk optrekken van het Nederlandse bedrijfsleven en 

kennis- en netwerkorganisaties, gefaciliteerd door de (nationale) overheid, bij het ontwikkelen van 

marktpotentieel voor energiedijken. 
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Bijlage A. Lijst van respondenten 

 
februari 2014: Rik Siebers, RedStack 
26 februari 2014: Pieter Bergmeijer, EnergyValley 
3 maart 2014: Joost van de Beek, Rijkswaterstaat 
10 maart 2014: Hans van Breugel, Tocardo 
10 maart 2014: Jan Doornbos, De Nieuwe Afsluitdijk 
3 april 2014: Robert Sabee, Provincie Noord-Holland 
april 2014: Donne Slangen en Gerrie Fenten, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
11 april 2014: Johan van der Pol, WoltersDros, vrl. Dura Vermeer 
17 april 2014: Corné Nijburg, Water Governance Center 
18 april 2014: Lukas Meursing, Rijkswaterstaat 
8 mei 2014: Pieter Bermeijer, EnergyValley 
9 mei 2014: Ben Spiering, Rijkswaterstaat 
15 mei 2014: André Hoogeveen, Strukton 
22 mei 2014: Marcel Westerink en Piet Ackermans, AnteaGroup 
6 juni 2014: Marcel Westerink, AnteaGroup 
12 juni 2014: Albert Jan van der Wal, Tocardo 
23 juli 2014: Menno Broers, toen IHC Merwede 
juli 2014: Paul Paulus, Rijkswaterstaat 
2 augustus 2014: Pieter Liebregts, Stimulus 
19 augustus 2014: Bart Schuitema, Tocardo 
8 oktober 2014: Charles van Schaijk, provincie Noord-Holland 
20 oktober 2014: Leo van der Klip en Ilse Deurwaarden, Provincie Zeeland 
3 december 2014: Tjalling Dijkstra, De Nieuwe Afsluitdijk 
14 januari 2015: Ivo van der Linden en Wouter de Buck, NWP 
19 januari 2015: Jan Hoegee, TNO 
13 februari 2015: Tjitte Nauta en Monica Altamirano, Deltares. 
 
Interviews door student Hylke Bakker t.b.v. casestudie en afstudeeronderzoek 
20 mei 2014: Ben Spiering, Rijkswaterstaat  
21 mei 2014: Zjev Ambagts, Provincie Zeeland 
21 mei 2014: Edith van Dam, Provincie Zeeland  
22 mei 2014: Mevr. Neven, Provincie Zuid-Holland 
23 mei 2014: Ronald Waterman, adviseur 
26 mei 2014: Jos Karssemeijer, Ministerie van Economische Zaken  
26 mei 2014: Peter van Zundert, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
28 mei 2014: Co Schot, Marina Port Zélande  
28 mei 2014: Ricardo de Winter, Gemeente Schouwen-Duiveland 
2 juni 2014: Thecla Westerhof en Leo van der Klip, Provincie Zeeland 
16 juli 2014, Albert Jan van der Wal, Tocardo 
 
Interviews door student Koen Vermeulen t.b.v. casestudie en afstudeeronderzoek 
29 april 2014: Ton van der Plas, Tidal Lagoon Swansea Bay 
20 mei 2014: Michael Baker, Tidal Lagoon Swansea Bay 
30 mei 2014: Jaap Flikweert, RoyalHaskoning 
3 juni 2014: Maurits den Broeder, VanOord 
5 juni 2014: Tessa Blazey, Tidal Lagoon Swansea Bay 
6 juni 2014: Edwin Zengerink, Ten Cate 
6 juni 2014: Nick Yates, National Oceanography Centre 
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10 juni 2014: Ian Wilkington, University of Liverpool 
11 juni 2014: Joanna Gwenllian Lane, Tidal Lagoon Swansea Bay 
11 juni 2014: Mice Case, Tidal Lagoon Swansea Bay 
12 juni 2014: Ian Walkington, University of Liverpool 
16 juni 2014: Jan Doornbos, De Nieuwe Afsluitdijk  
16 juni 2014: Rik Siebers, RedStack  
18 juni 2014: Joost van de Beek, Rijkswaterstaat  
24 juni 2014: André Hoogeveen, Stukton  
24 juni 2014: Patrick Mulder, Witteveen+Bos 
27 juni 2014: Lukas Meursing, Rijkswaterstaat  
3 juli 2014: Hans van Breugel, Tocardo 
7 juli 2014: Bas Hofland, Deltares  
 
Interviews door student Harmen Wolf t.b.v. casestudie en afstudeeronderzoek 
Frank van Berkum, AnteaGroup 
Leo van der Klip, Provincie Zeeland 
Mike Duijn, Erasmus Universiteit Rotterdam 
Piet Ackermans, AnteaGroup 
Sander Aukema, Balance 
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Bijlage B. Gehouden workshops  

Datum  Locatie  Workshop  Aanwezig  

03-04-2014 Deltares Fasering governance model, aan 
de hand van 2 cases 

EUR-projectteam, experts Delta-
res, André Oldenkamp 

09-07-2014 AnteaGroup, 
Oosterhout 

Eerste bespreking governance mo-
del vanuit marktperspectief  

EUR-projectteam & Antea Group 
(Marcel Westerink en Piet Acker-
mans) 

11-09-2014  EUR  Voortgang ontwikkeling gover-
nance model 

EUR-projectteam & Antea Group 
(Marcel Westerink en Piet Acker-
mans) 

25-09-2014 

 

EUR Consortium meeting tbv presenta-
tie en bespreking voortgang WP 
Governance Model  

Energizing Delta consortium, 

EUR-projectteam 

11 december 
2014 

Prov. NH, Haar-
lem 

Sessie tijdens innovatiecongres 
prov. NH; lessons learned uit case 
studies 

EUR-projectteam 

Februari 
2015 

STOWA, Water-
schapshuis, 
Amersfoort  

Bespreking concept governance 
model en -scenario’s met water-
beheerders 

Professionals van waterschappen, 
UVW, STOWA, 

EUR-projectteam 

18 maart 
2015 

 

Den Haag, PWC  Internationale toepassing / “ex-
port” van energizing deltas tech-
nologieën en governance model 

Professionals en partners van 
NWP, 

Energizing Delta consortium, 

EUR-projectteam 

20 februari 
2015 

Wieringerwerf Presentatie bijeenkomst Energi-
zing Deltas 

Energizing Delta consortium + bre-
der publiek 

23 februari 
2015 

Rotterdam Presentatie Workshop Rockefeller 
Foundation 

Praktijkdeskundigen van overhe-
den en bedrijven en experts in-
zake duurzaamheid en veerkrach-
tigheid 

15 juni 2015 Brussel Eindconferentie Energising Deltas Energizing Delta consortium + bre-
der publiek 
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Bijlage C. Een verkenning van zes governance-arrangementen 

Governance-arrangement I 

De ‘publieke’ energiedijk 
 

In dit arrangement besluit de asset eigenaar om de eigen assets (waterkeringen) te gebruiken voor de 

eigen energiebehoefte, bijvoorbeeld voor het bedienen van de beweegbare delen. Voorbeelden hiervan 

zijn de Ramspolbrug en de sluis in het Wilhelminakanaal. De energiefabrieken van de waterschappen 

zijn een ander goed voorbeeld. Het kan hier gaan om de energievraag van het betreffende kunstwerk 

of van andere eigendommen van de beheerder.  

Uitgangspunt 

Uitgangspunt in dit arrangement is de wens van een asset manager om zijn assets aan te wenden voor 

de eigen energiebehoefte. Daarbij is de wens om dit zoveel mogelijk in eigen beheer te organiseren: 

de asset manager kiest ervoor de energieopwekking in eigen hand te nemen, door zelf de benodigde 

investeringen te doen en eigenaar te zijn van de productiemiddelen. Daarmee minimaliseert de asset 

manager de complexiteit die kan ontstaan als derden medeverantwoordelijk worden voor het beheer 

en de exploitatie van de assets. De asset beheerder neemt dus het initiatief om de benodigde inves-

teringen te doen.  

Context 

Dit arrangement past goed bij een asset manager die enerzijds kansen wil verzilveren om meerwaarde 

te realiseren met zijn assets, maar anderzijds dat graag zoveel mogelijk zelf wil doen, zodat er vol-

doende garanties zijn dat nevenactiviteiten zich probleemloos verhouden tot de eigenlijke kerntaak. 

We zien dit arrangement bijvoorbeeld terug in de energie- en grondstoffenfabrieken van de water-

schappen, waarbij er een nevenfunctie (energiewinning, grondstoffenwinning) wordt toegevoegd aan 

de kerntaak (afvalwaterzuivering). Dit past in de ambitie om de eigen organisatie te verduurzamen en 

het energiegebruik terug te dringen of te vergroenen, een ambitie waar veel overheden zich aan com-

mitteren. Dit arrangement past ook goed bij een overheid die zich wil profileren als launching custo-

mer: een partij die innovatieve technieken over de ‘valley of death’ wil heen helpen, door ze zelf als 

eerste aan te schaffen en toe te passen.  

Maatschappelijke business case 

De maatschappelijke business case is in veel gevallen vrij beperkt gedefinieerd. Het is voor de asset 

eigenaar aantrekkelijk om de eigen assets multifunctioneel te ontwikkelen en te beheren, om daar-

mee de exploitatiekosten te verlagen. Het kan ook zijn dat de asset eigenaar en beheerder investeren 

in energiezuinigheid omwille van het eigen imago. Het is dus vooral een bedrijfsinterne business case 

gericht op het optimaliseren van beheerkosten en het creëren van een gunstig maatschappelijk imago. 

Dit is ook direct een manco: innovatieve energieproductietechnieken hebben in dit arrangement 
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waarschijnlijk weinig kans van slagen. De interne logica van de beheerorganisatie zal erop gericht zijn 

zoveel mogelijk rendement tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren.  

Tegelijkertijd zien we dat overheden zich steeds vaker verplichten aan duurzaamheidsdoelen. Dat be-

tekent dat er ook een noodzaak groeit om kansen voor energiebesparing en het opwekken van duur-

zame energie te grijpen en deze te verzilveren. Met deze verplichtingen komen dit soort activiteiten 

meer en meer binnen de taakdefinitie van overheden te vallen.  

Arrangement(en) 

 Eigendomsverhoudingen: het asset en de nevenfunctie is in eigendom bij de eigenaar van het 

asset.  

 Rol voor asset manager (eigenaar, publieke partij): de asset manager voert – in opdracht van 

de asset owner – het beheer van het asset en de bijbehorende nevenfunctie.  

 Rol voor private partij – de private partij opereert als leverancier van de technologie. Ook kan 

een private partij worden gecontracteerd voor het verzorgen van het onderhoud.  

Contractvorm(en) 

De koop van de energieproductiemiddelen kan eenvoudig weg via een aanbesteding (design & con-

struct) worden georganiseerd, waarbij het product geleverd wordt aan de inkopende organisatie. 

Eventueel kan in de aanbesteding gestuurd worden op selectiecriteria die innovatie bevorderen en 

stimuleren tot maximaal rendement. In andere contexten kan een Build, Operate, Transfer contract 

bij dit arrangement goed passen.  

Risico’s 

In dit arrangement liggen alle risico’s bij de assetbeheerder, die de energievoorziening in eigen hand 

houdt. Omdat dit veelal een publieke partij is, is het verkrijgen van de benodigde financiering meestal 

geen probleem.  

Zoals gezegd is in dit arrangement wel (waarschijnlijk) sprake van risicominimalisatie door de aanbe-

stedende assetbeheerder. Deze zal zich niet snel laten verleiden tot de aanschaf van technieken die 

nog niet of nauwelijks bewezen zijn, te meer daar deze gekenmerkt worden door een onzeker rende-

ment.  

Condities 

In dit arrangement moet de assetbeheerder prikkels ervaren om te investeren in het terugdringen of 

verduurzamen van het eigen energieverbruik. Ook moet de primaire functie van het waterwerk ge-

waarborgd blijven. De beheerder moet ervan overtuigd zijn dat het combineren van deze functies 

goed kan, of zelfs leidt tot synergie.  

Dilemma’s  

 Risicobeheersing versus innovatie. De kans is groot dat de asset beheerder kiest voor een ri-

sicomijdende strategie en dus voor technologieën die zich reeds bewezen hebben. Daarnaast 

zal de beheerder er vaak voor willen kiezen de kerntaak van zijn assets centraal te stellen. 
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 Autonomie versus efficiëntie. Het is de vraag of het wel efficiënt is als een asset beheerder – 

wiens core business een andere is – energiebesparing en –verduurzaming in eigen hand 

houdt. Zijn andere partijen – met meer specifieke expertise – daar niet beter in?  

Voorbeelden 

Waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft in 2010 een waterkrachtcentrale laten installeren naast een van 

haar stuwen. Water wordt langs de Hezenbergerstuw geleid, er is een waterniveauverschil van 2,5 

meter. Het vallende water brengt een draairad in beweging en hiermee wordt energie opgewekt. Het 

project heeft een SDE-subsidie en financiële steun van de provincie Gelderland ontvangen. Er wordt 

ongeveer 150MWh per jaar opgewekt. Het waterschap verkoopt dit aan een energiebedrijf en levert 

het terug aan het net. Meer informatie: website Vallei en Veluwe 

 

Energie- en grondstoffenfabriek Apeldoorn 

Waterschap Vallei en Veluwe produceert gas bij de vergisting van slib. Met dit gas wordt energie op-

gewekt voor het eigen proces en water verwarmd voor een woonwijk in Apeldoorn. Ook gaat het 

waterschap fosfaat en stikstof terugwinnen uit het afvalwater. Voor de ontwikkelingen krijgt het wa-

terschap een subsidie van de EU. Meer informatie: website Omzetpunt Amersfoort 

  

http://www.vallei-veluwe.nl/werk-uitvoering/innovaties-0/waterkrachtcentrale/
http://www.omzetpuntamersfoort.nl/
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Governance-arrangement II 

De Energiedijk als vorm van medegebruik 

 

In dit arrangement besluit de asset eigenaar om de eigen assets (waterkeringen) te laten gebruiken 

door derden voor het opwekken van duurzame energie. Het asset wordt ter beschikking gesteld aan 

die partij die daarom vraagt en die wil voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  

Uitgangspunt 

Uitgangspunt in dit arrangement is de wens van een asset manager om zijn assets aan te wenden voor 

het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Daarbij is de wens om de eigen core business zoveel 

mogelijk te bewaken en af te schermen van verstoringen door derden. Medegebruik wordt daarom 

toegestaan, maar wel op basis van expliciete afspraken over randvoorwaarden en spelregels. De asset 

manager is geen partij in het medegebruik maar stelt alleen regels aan het medegebruik.  

Context 

Dit arrangement past goed bij een asset manager die vormen van privaat medegebruik wil faciliteren, 

zonder daar zelf in verwikkeld te raken. Deze asset manager voelt maatschappelijke of politieke druk 

om zijn assets breder aan te wendden, dan puur en alleen voor hun primaire functie. De asset manager 

kan verschillende gradaties van faciliteren hanteren. Dit kan gaan van louter toestaan tot daadwerke-

lijk mede mogelijk maken en zelf activiteiten ontplooien om het medegebruik van de grond te krijgen.  

Maatschappelijke business case 

De maatschappelijke business case zal in dit arrangement vooral worden gedefinieerd door de private 

partij die om het medegebruik vraagt en zal zich dus in hoofdzaak richten op de energieproductie. 

Daarnaast kunnen er andere effecten zijn die als mogelijke baat een rol spelen, zoals kennisontwikke-

ling en exposure.  

Er kan in dit arrangement sprake zijn van publieke bijdragen. Deze zullen dan moeten worden gemo-

tiveerd met het argument dat realisatie van het medegebruik bijdraagt aan publieke beleidsdoelen. 

Deze doelen kunnen te maken hebben met zaken als recreatie en toerisme of werkgelegenheid, maar 

ook met innovatie en technologieontwikkeling.  

Arrangement(en) 

 Eigendomsverhoudingen: het asset is in eigendom bij de eigenaar van het asset. De neven-

functie is in eigendom bij een private partij 

 Rol voor asset manager (eigenaar, publieke partij): de asset manager stelt het asset ter be-

schikking voor privaat medegebruik.  

 Rol voor private partij – de private partij huurt of pacht het asset en realiseert daarop zijn 

eigen private functie die hij realiseert, financiert en exploiteert.  

Contractvorm(en) 
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De relatie tussen publieke partij (asset manager) en private partij zal vorm krijgen middels een ver-

gunning en een huur-/pachtcontract. In het eerste worden afspraken gemaakt over de voorwaarden 

voor medegebruik. In het tweede wordt vastgelegd voor welke vergoeding de private partij het me-

degebruik krijgt.  

Risico’s 

In dit arrangement liggen alle risico’s bij de private partij. De publieke partij zal – via de vergunnings-

voorwaarden – zoveel mogelijk risico’s ook trachten neer te leggen bij de private partij. Het is de vraag 

of deze vorm van risicominimalisatie het voor de private partij voldoende aantrekkelijk maakt om ge-

bruik te maken van de optie van medegebruik.  

Condities 

In dit arrangement moet de assetbeheerder prikkels ervaren of krijgen om haar assets te laten mede-

gebruiken. Deze prikkels zijn vaak politiek-bestuurlijk: de beheerder wordt (door andere overheden) 

opgeroepen het medegebruik mogelijk te maken om andere maatschappelijke doelen daarmee voor 

elkaar te krijgen. Zonder deze prikkels is er vaak vooral een prikkel om medegebruik tegen te gaan, 

vanuit het oogpunt van risicominimalisatie. De bereidheid van de assetbeheerder om mee te werken 

aan medegebruik zal daarnaast afhangen van de vraag in hoeverre beide partijen (privaat en publiek) 

erin slagen om te komen tot een vertrouwenwekkend arrangement met spelregels en afspraken over 

de wijze waarop de relatie tussen het publieke object en de private functie is georganiseerd.   

Dilemma’s  

 Winstoogmerk asset beheerder versus faciliteren van medegebruik : medegebruik is vaak ge-

baat bij schappelijke condities, terwijl de asset beheerder soms expliciet tot doel heeft om 

rendement te genereren met het ter beschikking stellen van zijn assets.   

 Focus op core business van asset beheerder versus noodzaak om medegebruik te faciliteren : 

asset beheerder heeft enerzijds een duidelijk afgebakende kerntaak waar hij zich toe heeft te 

beperken, maar moet anderzijds zaken doen om medegebruik mogelijk te maken.  

 Risicominimalisatie versus innovatie: de assetbeheerder zal risico’s op schade of andere na-

delige effecten willen minimaliseren. Dat uit zich gemakkelijk in strikte randvoorwaarden en 

hoge eisen aan de medegebruiker. Dit belemmert de toch al vaak moeilijk te realiseren inno-

vatie nog verder.  

Voorbeelden 

Windmolenpark Noordoostpolder 

Waterschap Zuiderzeeland heeft aan marktpartij Koepel Windenergie Noordoostpolder toestemming 

gegeven om een windpark te bouwen langs dijken die het waterschap in beheer heeft. Op het project 

is de rijkscoördinatieregeling van toepassing, dit betekent dat het Ministerie van EZ de besluiten co-

ördineert. Het windpark zal bestaan uit 86 windmolens die samen 1,4 miljard kWh/450 MW energie 

gaan produceren. De molens zullen geplaatst worden langs de dijken van het IJsselmeer aan de west-

kant van de Noordoostpolder.  
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Koepel Windenergie Noordoostpolder is een ‘vereniging van initiatiefnemers’. De koepel belooft 300 

arbeidsplaatsen tijdens de bouw van het windmolenpark en 100 permanente arbeidsplaatsen daarna. 

Inwoners van de Noordoostpolder kunnen financieel participeren in het project. Onduidelijk is hoe-

veel pacht de initiatiefnemers van dit specifieke project precies betalen aan het waterschap. In het 

algemene beleid ‘uitgifteprijzen bij medegebruik’ van het waterschap, valt te lezen dat er o.a. 6000 

euro per geplaatste MW per jaar betaald dient te worden. Meer informatie: website Windkoepel NOP, 

website Zuiderzeeland  

 

Zonneweide Waterzuiveringsinstallatie Everstekoog 

Eind 2014 heeft de gemeente Texel energie coöperatie TexelEnergie toestemming gegeven om zon-

nepanelen te plaatsen bij waterzuiveringsinstallatie Everstekoog. Er komen 3000 zonnepanelen op het 

land en 800 op drijvende vlotten in de installatie. De installatie en de omliggende grond is in beheer 

van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. TexelEnergie heeft een huurovereenkomst ge-

sloten met het hoogheemraadschap, maar onduidelijk is hoeveel precies betaald wordt. Op een an-

dere locatie verhuurt Holland Noorderkwartier grond aan een energiecoöperatie voor € 0,25 per vier-

kante meter per jaar. De opgewekte stroom komt beschikbaar voor Texelaars die, via de coöperatie, 

willen participeren in het project. De Gemeente heeft de vergunning verleend via een verkorte, flexi-

bele procedure. Texel heeft de ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn qua energie. Meer informa-

tie: website Texel Energie 

  

http://www.windkoepelnop.nl/windpark
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Waterschap%20Zuiderzeeland/i240201.pdf
http://www.texelenergie.nl/zonneweide/106/
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Governance-arrangement III 

De publiek-private energiedijk 
 

In dit arrangement slaan publieke en private partijen de handen ineen ten behoeve van het realiseren 

van een energiedijk. Zij hebben – na veelal een intensief proces van overleg en aftasten – een geza-

menlijke ambitie geformuleerd, en het vertrouwen opgebouwd om deze in onderlinge samenwerking 

ook te realiseren.  

Uitgangspunt  

Private en publieke partijen zien de noodzaak om intensief samen op te trekken en hun hulpbronnen 

te combineren. Zij vinden elkaar in een samengesteld doel (waarbij private en publieke doelen zijn 

verbonden) en verbinden zich gezamenlijk aan realisatie daarvan. Het uitgangspunt is niet om zo strikt 

mogelijk vast te houden aan de eigen, traditionele rol, maar om te kijken wat er mogelijk is door in-

vesteringen en risico’s zoveel mogelijk te delen.  

Omschrijving 

In een alliantievorm van publiek-private samenwerking (waarbij een specifieke organisatievorm wordt 

gekozen) worden publieke en private partijen gezamenlijk ontwikkelaar van een energiedijk. Zij wor-

den ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van de energiedijk. Daarbij 

kunnen ze specifieke afspraken maken over hun taakverdeling, door middel van een samenwerkings-

overeenkomst.  

Context 

De alliantievorm wordt gekozen, omdat publieke en private partijen complementaire doelen hebben, 

die zij op eigen kracht niet kunnen realiseren. Zij kiezen voor nauwe samenwerking in een aparte pu-

bliekprivate entiteit omdat dit hen in staat stelt middelen en hulpbronnen te bundelen. Partijen zien 

dat zij hun eigen doelen niet kunnen realiseren als ze niet nauw samen optrekken, en ook daadwer-

kelijk krachten bundelen in een gezamenlijke entiteit.  

Maatschappelijke business case 

Dit arrangement past goed bij een situatie waarin er sprake is van een meervoudige business case 

waarin een veelheid aan waarden en doelen bij elkaar wordt gebracht. Publieke partijen hebben doe-

len, direct gelieerd aan het asset (waterveiligheid), maar ook doelen gerelateerd aan andere beleids-

dossiers (recreatie, natuur). Zij kunnen daarnaast tertiaire doelen hebben, als het gaat om duurzame 

energie en innovatie. Private partijen willen graag hun primaire bedrijfsdoelen realiseren (productie, 

omzet), maar zien ook kansen voor kennisontwikkeling en profilering.  

Arrangement(en) 

 Eigendomsverhoudingen: publieke en private partijen investeren allebei in de energiedijk en 

worden – bijvoorbeeld via aandelen – eigenaar van het object.  



96 

 

 Rol voor asset manager. Er kunnen specifieke afspraken gemaakt worden over de rolverdeling 

ten aanzien van het asset management, waarbij het voor de hand ligt dat de publieke partij 

zich richt op de publieke functies, terwijl de private partij zich richt op de commerciële activi-

teiten.  

 Rol voor private partij. Idem.  

Contractvorm(en) 

Publieke en private partijen organiseren zich gezamenlijk in een Special Purpose Vehicle, een joint 

venture, waarvan zij gezamenlijk aandeelhouder zijn. Daarbinnen sluiten zij overeenkomsten over hun 

rol- en taakverdeling. Gezamenlijk besteden zij taken uit aan derden, bijvoorbeeld ten behoeve van 

realisatie, beheer en onderhoud.  

Risico’s 

In dit arrangement worden risico’s gelijkwaardig gedeeld tussen publieke en private partijen en wordt 

gekeken welke partij het beste in staat is een specifiek risico te dragen.  

Condities 

Belangrijke conditie voor een alliantie is dat publieke en private partijen inzien dat ze samen verder 

komen dan alleen en dat ze elkaar voldoende vertrouwen om voor langere tijd intensief met elkaar 

samen te werken. Beide partijen moeten de bereidheid hebben zich aan elkaar te verbinden voor een 

langere periode en een dusdanige samenwerkingsvorm te kiezen dat optimaal van elkaars sterke kan-

ten kan worden geprofiteerd en risico’s (mee- en tegenvallers) gelijkelijk worden gedeeld. Dat bete-

kent ook het delen van verantwoordelijkheden bij de aansturing van de projectorganisatie.  

Dilemma’s 

Rolzuiverheid versus efficiency. Een alliantie kan zeer efficiënt zijn, maar brengt wel partijen in een rol 

die niet helemaal hen eigen is. Met name voor publieke partijen is dat vaak onwennig waardoor zij 

hier vaak liever niet voor willen opteren. 

Voorbeelden 

Ecogemaal Vissering Urk 

Waterschap Zuiderzeeland heeft gastmotoren geïnstalleerd in een gemaal. Als de motoren niet in ge-

bruik zijn voor bemaling, leveren ze stroom en warmte aan een speciaal aangelegd net. Deze extra 

opgewekte stroom en warmte wordt geleverd aan lokale bedrijven. Het waterschap werkt samen met 

een energiebedrijf, ze zijn wederzijds leverancier en afnemer en samen verantwoordelijk voor de 

energielevering aan de bedrijven. De investering is na tien jaar nog niet terugverdiend maar de instal-

latie is volgens het waterschap wel rendabel. Meer informatie: Neerslag Magazine 

Biomassa Alliantie Oost-Nederland  

Waterschap Vallei en Veluwe heeft eind 2013 een alliantie gevormd met terreinbeheerders, decen-

trale overheden en kennisinstituten. De ‘Biomassa Alliantie’ gaat samenwerken om materiaal dat 

http://www.neerslag-magazine.nl/magazine/artikel/801/
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overblijft na maaien, snoeien en kappen, om te zetten in biobrandstof. De partijen werken nog aan 

een business case. Meer informatie: website Biomassa Alliantie 

  

http://biomassa-alliantie.nl/wie-zijn-wij/
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Governance-arrangement IV 

De publieke energiedijk, met private inbreng (ESCO) 

 

In dit arrangement besluit de asset eigenaar om de eigen assets (waterkeringen) te gebruiken voor de 

eigen energiebehoefte, met inschakeling van private partijen die de energievoorziening voor hun reke-

ning nemen.   

Uitgangspunt 

Uitgangspunt in dit arrangement is de wens van een asset manager om zijn assets aan te wenden voor 

de eigen energiebehoefte. Daarbij is de wens om zo efficiënt mogelijk te organiseren: de asset mana-

ger kiest ervoor de energieopwekking uit te besteden aan een partij of consortium van partijen die 

daarin is gespecialiseerd (een Energy Service Company - ESCO). Daarmee kan de asset manager zich 

blijven focussen op zijn eigen core business en koopt hij een dienst in van een private partij, namelijk 

energieoptimalisatie of –besparing.  

Context 

Dit arrangement past goed bij een asset manager die enerzijds kansen wil verzilveren om meerwaarde 

te realiseren met zijn assets, maar anderzijds het adagium ‘schoenmaker, blijf bij je leest’ huldigt. Via 

uitbesteding van de energievoorziening is de publieke partij maximaal in staat de creativiteit van de 

markt te benutten om er zelf ‘beter’ van te worden, zonder daar zelf veel rompslomp van te hebben.  

Maatschappelijke business case 

De maatschappelijke business case is in veel gevallen vrij beperkt gedefinieerd. De private partij die 

de energiehuishouding gaat verzorgen, zal deze zo optimaal mogelijk willen inrichten, om daarmee de 

eigen investering terug te kunnen verdienen. De private partij moet in dat geval wel voldoende ruimte 

krijgen om de energiehuishouding slim te organiseren, zodat er voldoende rendement ontstaat op de 

investering. Voor de publieke partij is de baat dat de energiehuishouding goedkoper wordt, omdat de 

private partij de kennis in huis heeft om energieterugwinning mogelijk te maken of het verbruik terug 

te dringen.  

Arrangement(en) 

 Eigendomsverhoudingen: het asset is en blijft in eigendom bij de eigenaar van het asset. De 

energievoorziening wordt uitbesteed aan een derde.  

 Rol voor asset manager (eigenaar, publieke partij): de asset manager besteedt de energie-

voorziening uit en beheert zelf het primaire asset.  

 Rol voor private partij: de private partij is eigenaar van de energievoorziening, voorziet in de 

financiering ervan en investeert in de benodigde aanpassingen.  

Contractvorm(en) 
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Tussen asset manager en ESCO wordt een prestatiecontract gesloten. Daarbij ontzorgt de private par-

tij de asset beheerder als het gaat om de energievoorziening en neemt deze integraal over.  

Risico’s 

In dit arrangement liggen alle risico’s rondom de investeringen in de energievoorziening bij het private 

consortium. De publieke partij kan de private partij aan het contract houden waarin specifieke pres-

taties zijn afgesproken.  

Condities 

In dit arrangement moet de private partij de ruimte krijgen van de asset manager om de energievoor-

ziening zodanig vorm te geven dat er mogelijkheden bestaan voor besparing en optimalisatie. Dat 

betekent ook dat er eisen gesteld kunnen worden aan het beheer van het waterwerk, zodat de private 

partij haar ambities kan realiseren. De asset manager zal bereid moeten zijn daaraan mee te werken.  

Dilemma’s  

Autonomie versus efficiëntie: de beheerder kiest voor inschakeling van een professionele partij voor 

het verzorgen van de energiehuishouding, maar verliest daarmee wel een stuk zeggenschap over het 

beheer.  

Voorbeelden 

ESCo Waterschapsbedrijf Limburg: zonnepanelen op de rwzi's Roermond, Venlo, Hoensbroek, 

Susteren en Limmel 

 

Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft verkend om haar energiekosten voor rioolwaterzuive-

ring terug te dringen door te investeren in duurzame (zonne-)energie. Zelf investeren bleek lastig ge-

zien de terugverdientijd die langer was dan 12 jaar, het maximum dat WBL eraan had gesteld.  

Een samenwerkingsverband met een ESCo heeft als doel het verhogen van de energie effici-

ency, verduurzamen van het energieverbruik, verlagen van de kosten en het ontzorgen van de klant. 

De ESCo neemt hierbij het initiatief, investeert in de maatregelen en levert deze turn key. De ESCo 

bepaalt zelf als specialist op welke manier hij hieraan (technische en financiële) invulling geeft. De 

klant hoeft niet te investeren (geen krediet nodig) en verduurzaamt tegen gelijke of mogelijk lagere 

kosten.  

Gedurende de contractduur met een ESCo wordt een vast tarief per afgenomen kWh betaald. Om te 

voldoen aan een terugverdientijd van 10-12 jaar moet binnen deze tijd het totaal van aan de ESCo te 

betalen energiekosten voor de zonne-energie lager zijn dan de energiekosten bij normale inkoop. Dit 

betekent dat voor 10-12 jaar het gemiddelde energietarief van de ESCo lager moet zijn dan het ge-

middelde inkooptarief van WBL. Na de contractduur wordt de zonnepaneelinstallatie eigendom van 

WBL en is de energieprijs nihil (alleen onderhoudskosten van de installatie). 

Uiteindelijk heeft het WBL besloten om af te zien van het aangaan van een ESCo.  
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Governance-arrangement V 

De private energiedijk, met publieke inbreng 
 

Als publieke overheden weten wat zij willen, kunnen zij een integrale uitvraag doen aan de markt en 

hen vragen om aan te geven tegen welke vergoeding zij voor een bepaalde (langjarige) periode een 

pakket diensten kan leveren. In de context van een energiedijk heeft dat pakket diensten (tenminste) 

betrekking op klassieke watersysteemtaken en energieproductie.  

Uitgangspunt  

Het uitgangspunt bij dit arrangement is een overheid die de markt het werk wil laten doen, zowel qua 

ontwerp en realisatie, als qua financiering, beheer en onderhoud. De publieke partijen willen de cre-

ativiteit van de markt optimaal benutten om zo voordelig mogelijk een integraal dienstenpakket ge-

realiseerd te krijgen.   

Omschrijving  

Een privaat consortium ontwikkelt op uitvraag van een publieke opdrachtgever een energiedijk en 

levert gedurende een afgesproken aantal jaren de bijbehorende diensten. Zij verzorgt zelf ook de fi-

nanciering van de energiedijk.  

Context 

Dit arrangement past in een context waarin private partijen in staat zijn krachtige consortia te ontwik-

kelen, die ook in staat zijn om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen, waarmee integrale contrac-

ten kunnen worden opgesteld. Daarbij is het belangrijk dat financiers ervan overtuigd kunnen worden 

dat de afgesproken prestatie inderdaad onder alle omstandigheden geleverd kan worden. Juist daar 

waar overheden weinig investeringsruimte hebben, wordt het werken met een beschikbaarheidsver-

goeding vaak gezien als een goed alternatief.  

Maatschappelijke business case 

Deze is vooral heel breed, omdat de betrokken private partijen hun verdienmogelijkheden zullen pro-

beren te maximaliseren. Zij zullen bij publieke partijen hun ontwikkelingsruimte trachten te maxima-

liseren, zodat er ruimte is om tal van private activiteiten te accommoderen. Daarbij zullen ze ook op-

ties willen openhouden om in de toekomst andere activiteiten te ontplooien, daarbij inspelend op 

nieuwe wensen uit de markt.  

Arrangement(en) 

 Eigendomsverhoudingen: de financier (investeerder) is eigenaar van de energiedijk.  

 Rol voor asset manager: in dit geval is de asset manager enerzijds de private partij, die de 

energiedijk exploiteert en beheert, en anderzijds de publieke partij die daartoe opdracht ver-

leent en toezicht uitoefent.  

 Rol voor publieke partij: het benoemen van randvoorwaarden, het toezien op naleving ervan. 
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Contractvorm(en) 

In dit arrangement realiseert, financiert en beheert een privaat consortium de energiedijk en krijgt 

voor een nader aantal af te spreken diensten een beschikbaarheidsvergoeding. Deze diensten hebben 

te maken met de primaire functie van de dijk, maar hebben ook betrekking op energieproductie of op 

waterkwaliteit. De contractvorm die hierbij past is een geïntegreerd DBFM(O) contract. 

Risico’s 

In dit arrangement liggen veel risico’s bij het private consortium, al kunnen daar specifieke afspraken 

over worden gemaakt, waarbij de publieke partij ook een aantal risico’s draagt. Het private consortium 

zal proberen haar risico’s te minimaliseren, omdat nalatigheid of malprestaties stevig worden beboet. 

Ook de geldschieter zal sturen op risicominimalisatie, om daarmee meer garanties in handen te heb-

ben.  

Condities  

In dit arrangement is de publieke partij niet alleen verantwoordelijk voor waterveiligheid, maar ook 

voor energieopwekking. Dit besteedt zij geïntegreerd uit aan een privaat consortium.  Belangrijke 

conditie is dat de publieke partij een dergelijke integrale opdracht in de markt wil zetten en daarvoor 

wil betalen. Zolang dit de energievoorziening van het waterwerk zelf is, kan dat in principe goed. Maar 

zodra het ook productie voor de markt betreft, ligt het niet voor de hand dat een publieke partij daar 

een private partij voor gaat contracteren. Dat laatste leent zich meer voor een concessievorm.  

Dilemma’s  

Een DBFM contract kent weinig flexibiliteit en leent zich feitelijk alleen voor strikt gedefinieerde pres-

taties. De risico’s die met energieproductie gepaard gaan, passen niet bij een DBFM waar alles draait 

om voorspelbaarheid en zekerheid.  

Het is ook lastig om een publieke beschikbaarheidsvergoeding te geven voor het privaat opwekken 

van energie. Dit is eerder een private activiteit, die op andere manieren door overheden kan worden 

gestimuleerd.  

Voorbeelden 

Gezamenlijke aanbesteding verwerking zuiveringsslib  

De waterschappen Zuiderzeeland en Groot Salland hebben in 2013 gezamenlijk de verwerkring van 

zuiveringsslib aanbesteed. GMB BioEnergie en Afval en Energiebedrijf Amsterdam hebben de aanbe-

steding gewonnen en met beide waterschappen een contract voor vier jaar gesloten. Van de gegunde 

partij wordt verwacht dat deze ‘op termijn’ grondstoffen uit het slib gaat winnen voor hergebruik. 

Meer informatie: de Noordoostpolder 

 

DBFM zuiveringsinstallatie Harnaschpolder 

http://www.denoordoostpolder.nl/nieuws/34347/waterschappen-sluiten-nieuw-contract-verwerken-slib/
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Hoogheemraadschap Delfland heeft een DBFM-contract afgesloten met Delfluent. Delfluent finan-

ciert, bouwt, beheert en exploiteert de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder. Het 

consortium Delfluent bestaat uit Veolia Water, Evides, Rabobank, Heijmans en Strukton. Het is het 

eerste PPS-project in de watersector in Nederland. Bij de slibverwerking wordt biogas opgewekt dat 

voorziet in 50% van de energiebehoefte van de installatie. Onduidelijk of dit onderdeel uitmaakte van 

de aanbesteding. Het Hoogheemraadschap en Delfluent leveren nu warmte afkomstig van afvalwater 

aan het ‘Warmtebedrijf Eneco Delft B.V.’ Dit bedrijf is opgericht door gemeenten en woningcorpora-

ties. Met de afgenomen warmte worden woningen van de corporaties verwarmd.  Meer informatie: 

database PPS-netwerk, website Delfluent, website RVO, website STOWA  

  

http://www.ppsnetwerk.nl/projecten-Database/2/
http://delfluent.nl/plant/awzi_harnaschpolder/
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/De%20kunst%20van%20duurzame%20energietransitie%20-%2002%20Delft.pdf
http://waterenenergie.stowa.nl/Projecten/Warmtepomp_AWZI_Harnaschpolder.aspx?pId=70
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Governance-arrangement VI 

 De ‘private’ energiedijk 
 

De Tidal Lagoon Swansea Bay laat zien dat een privaat consortium heel serieus voorstellen kan ont-

wikkelen om te komen tot een volledig privaat geïnitieerde energiedijk. Daarbij ligt de nadruk op de 

commerciële functies van de dijk, maar kan er ook sprake zijn van publieke nevenfunctie. In een minder 

extreem geval kan er sprake zijn van een concessie voor de energiewinning met behulp van een water-

werk voor een bepaalde periode, zoals op dit moment wordt overwogen voor de Brouwersdam. In dat 

geval is de concessie feitelijk een meer commerciele en professionele vorm om het medegebruik van 

het waterwerk in de markt te zetten.   

Uitgangspunt  

Het uitgangspunt bij een private energiedijk is een privaat consortium dat kansen ziet in de realisatie 

van een energiedijk, om daarmee verdienmogelijkheden te creëren. Deze verdienmogelijkheden heb-

ben uiteraard te maken met technologieontwikkeling en energieproductie, maar kunnen ook te ma-

ken hebben met recreatie en toerisme, en zelfs ook met waterbeheer en waterveiligheid.  

Omschrijving  

Een privaat consortium ontwikkelt een energiedijk, en vraagt aan de verantwoordelijke publieke par-

tijen toestemming om deze te realiseren. Daartoe doorlopen zij de voorgeschreven procedures en na 

toestemming realiseren zij op eigen kracht (of eventueel met publieke bijdragen) de energiedijk. Het 

kan ook zijn dat de publieke overheden actief een concessie vormgeven en private partijen uitnodigen 

om te bieden op de concessie. Een concessie kan ook gebruikt worden om tot dan toe publieke taken 

te privatiseren, zoals wereldwijd veelvuldig is gebeurd.   

Context 

Dit arrangement past in een context waarin private partijen het gewend zijn initiatieven te ontwikke-

len voor publieke voorzieningen en niet te wachten op een uitvraag van de overheid. Het veronder-

stelt ook ontvankelijkheid aan overheidszijde om spelregels op te stellen voor de uitwerking van een 

dergelijk initiatief en mee te werken aan de realisatie ervan.  

Maatschappelijke business case 

Deze is vooral heel breed, omdat de betrokken private partijen hun verdienmogelijkheden zullen pro-

beren te maximaliseren. Zij zullen bij publieke partijen hun ontwikkelingsruimte trachten te maxima-

liseren, zodat er ruimte is om tal van private activiteiten te accommoderen. Ook zullen ze flexibiliteit 

willen om later aanpassingen door te voeren als de markt verandert.  
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Arrangement(en) 

 Eigendomsverhoudingen: het recht om iets te realiseren of te vestigen in een bepaald gebied 

wordt voor langere periode aan een private partij gegeven. Deze is eigenaar van datgene wat 

vervolgens wordt gerealiseerd.  

 Rol voor asset manager (eigenaar, private partij): dit is een private partij in opdracht van de 

private eigenaar die namens deze het beheer van het werk verzorgt.  

 Rol voor publieke partij: voorwaardenstellend, geeft aan binnen welke kaders het private con-

sortium haar ontwikkeling mag realiseren.  

Contractvorm(en) 

In dit arrangement is de concessie de aangewezen contractvorm om als overheid met private partijen 

zaken te doen. Er kan een heel gebied in concessie worden gegeven, waarbij de publieke partij positief 

benoemt wat zij daar graag gerealiseerd ziet worden of negatief benoemt wat zij daar absoluut niet 

wil.  

Risico’s 

De risico’s liggen in dit arrangement volledig bij de private partij. De publieke partijen zullen het echter 

als een risico ervaren dat zij gedurende een langere periode een deel van hun publieke taak volledig 

moeten overlaten aan een private partij, en dus afhankelijk zijn van de private partij of deze taak wel 

goed wordt uitgevoerd.  

Condities  

Belangrijke conditie is dat de overheid het de markt toelaat om zelf initiatief te nemen en hiervoor de 

benodigde ontwikkelruimte schept. In geval van een energiedijk is het daarnaast noodzakelijk dat de 

overheid deze taak durft over te laten (en dat ook juridisch gezien mag) aan een derde partij.  

Dilemma’s  

Ruimte voor waardecreatie versus bescherming publieke belangen: Hoe kun je de ruimte voor private 

waardecreatie maximaliseren, en tegelijkertijd publieke belangen (waterveiligheid, natuur, rechtsze-

kerheid voor omwonenden) borgen? 

Voorbeelden 

Waterkrachtcentrale stuw Doesburg 

Waterschap Rijn en IJssel geeft de markt de kans om een waterkrachtcentrale te realiseren in stuw 

Doesburg. Het waterschap stelt de stuw beschikbaar en vraagt van de marktpartij dat die het stuw- 

en sluiscomplex energieneutraal maakt. De marktpartij wordt verantwoordelijk voor de realisatie en 

exploitatie van de waterkrachtcentrale. Op dit moment vindt de aanbesteding plaats, maar de ge-

gunde partij zal dus niet betaald worden door het waterschap. Het aanbestedingsdocument stelt: 

“Voor het waterschap Rijn en IJssel dient dit kostenneutraal te geschieden, zodat het inschrijfbedrag 

voor het waterschap voor dit project is gesteld op EUR 0, - . Het waterschap stelt in Doesburg voor de 

realisatie en exploitatie van energie uit waterkracht, haar eigendommen beschikbaar. Dit zien we als 
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‘investering’ (kapitaal) in dit project. Van de exploitant verwachten we als tegenprestatie om het stuw 

en sluiscomplex in Doesburg energieneutraal te maken.” Inmiddels hebben vijf partijen ingeschreven 

op de aanbesteding. Meer informatie: waterschap Rijn en IJssel , Energia. Aanbestedingsdocumenten: 

Tenderned  

 

  

http://www.wrij.nl/thema%27/actueel/projecten/waterkracht-doesburg/
http://energeia.nl/nieuws/467300-1411/waterschap-zet-eerste-stap-naar-waterkrachtcentrale-in-stuw-doesburg
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/c717bbb34a96d13faaf0d0e8de27658e/cid/5085
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Bijlage D: Fasen, activiteiten en methoden  

 

Bouwstenen, activiteiten en methoden  

Bouwsteen 1. Ideevorming & Coalitievorming 

“Need to knows”: Beschikbare methoden voor de uit te voeren activiteiten  

Organisatorische condities 1. Meerwaardescan en omgevingswijzer (RWS)  

 

2. Netwerk- en agenda-analyse  

 

3. Systeemanalyse  

  

Kennis-inhoudelijke condi-

ties 

4. Gebiedsanalyse 

Politiek-maatschappelijke 

condities 

5. Krachtenveldanalyse  

 

 

1. Meerwaardescan 

De meerwaardescan is door Rijkswaterstaat ontwikkeld om te bezien welke kansrijke functiecombi-

naties er mogelijk zijn. Met de methodiek wordt in een drietal workshops gewerkt van een aantal 

mogelijke business ideas naar een kansrijke business case.  

link: http://www.innoverenmetwater.nl/upload/documents/nieuw/Meerwardescaninterac-

tief/Meerwaardescan_interactief.pdf  

 

2. Netwerk- en agenda-analyse 

Als projecten in netwerken worden ontwikkeld en uitgevoerd, dient de initiator te weten wat de ken-

merken van de actoren zijn, hoe het netwerk waarin deze actoren opereren eruit ziet en, zeker zo 

belangrijk, hoe het interactieproces tussen de actoren verloopt. Dit is nodig omdat de uitkomsten van 

een gebiedsontwikkeling worden bepaald door de posities en gedragingen van de betrokken actoren 

(hun beschikbare middelen en hun opvattingen), het proces van interacties (of besluitvormingsspel) 

wat ze met elkaar spelen en de institutionele kenmerken van het netwerk waarin ze zich bevinden (de 

formele en informele spelregels waar actoren zich aan moeten houden). 

link: http://www.nederlandbovenwater.nl/netwerkanalyses.html  

 

3. Systeemanalyse (moeten/willen/kunnen) 

Vooral aan het begin van een gebiedsproces kan een Moeten-Willen-Kunnen-Analyse snel inzicht ge-

ven in de aanwezigheid van deze elementaire voorwaarden voor succes. Moeten staat voor beleids-

urgenties en gebiedsurgenties. Willen staat voor ambities en ambassadeurs. Kunnen staat voor con-

dities (fysiek, instrumentarium, financiën) en competenties. Deze analyse is prima te maken zodra 

duidelijk is welke actoren, met welke agenda’s er actief zijn. 

Link: http://www.nederlandbovenwater.nl/systeemanalyse.html  

4. Gebiedsanalyse 

http://www.innoverenmetwater.nl/upload/documents/nieuw/Meerwardescaninteractief/Meerwaardescan_interactief.pdf
http://www.innoverenmetwater.nl/upload/documents/nieuw/Meerwardescaninteractief/Meerwaardescan_interactief.pdf
http://www.nederlandbovenwater.nl/netwerkanalyses.html
http://www.nederlandbovenwater.nl/systeemanalyse.html
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De gebiedsanalyse is een door o.a. Deltares ontwikkelde methode om het gebied waarop het project 

betrekking heeft in beeld te brengen. Het gebied wordt geanalyseerd vanuit verschillende hoeken. 

Mogelijke problemen en oplossingen komen aan bod, de fysieke kenmerken worden beschreven, en 

ontwikkelingen in het gebied. De analyse wordt gebaseerd op bestaande kennis.  

http://www.waterwerkvormen.nl/werkvormen/gebiedsanalyse/  

http://www.habiforum.nl/upload/documents/Reiswijzer%20Gebiedsontwikkeling%202009.pdf  

 

5. Krachtenveldanalyse  

Er zijn tal van manieren om het veld aan partijen dat betrokken is of kan raken bij een project te 

analyseren. Onder de noemer krachtenveldanalyse heeft de rijksoverheid een aantal mogelijke tech-

nieken samengebracht. Deze vertonen overeenkomsten met de actorenanalyse en de systeemanalyse 

die hierboven zijn beschreven, maar leggen soms andere accenten. 

link: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/informatie-voor-professio-

nals/factor-c/krachtenveldanalyse  

  

http://www.waterwerkvormen.nl/werkvormen/gebiedsanalyse/
http://www.habiforum.nl/upload/documents/Reiswijzer%20Gebiedsontwikkeling%202009.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/informatie-voor-professionals/factor-c/krachtenveldanalyse
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/informatie-voor-professionals/factor-c/krachtenveldanalyse
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Bouwsteen 2. Maatschappelijke Business Case 

 

“Need to knows”: Beschikbare methoden voor uit te voeren activiteiten  

Organisatorische condities 6. Assessment asset management 

 

7. Procesontwerp: ‘ground rules’ voor onverwachte situaties 

Kennis-inhoudelijke condi-

ties 

8. Kosten – baten analyse varianten: herformuleren & onderhandelen 

 

9. Business model Canvas 

 

10. Implementation Canvas 

 

11. Storm-methode 

 

12. Joint fact-finding & scope-optimalisatie 

 

13. Rendement assessment energiewerk 

Politiek-maatschappelijke 

condities 

 

 

6. Assessment asset management  

The methodology BSI PAS55:2008 comprises: 

 Definition of terms in asset management. 

 Requirements specification for good practice 

 Guidance for the implementation of such good practice. 

The PAS 55 methodology provides objectivity across 28 aspects of good asset management, from 

lifecycle strategy to everyday maintenance (cost/risk/performance). It enables the integration of all 

aspects of the asset lifecycle: from the first recognition of a need to design, acquisition, construction, 

commissioning, utilization or operation, maintenance, renewal, modification and/or ultimate disposal. 

PAS 55 also provides a common language for cross-functional discussion and provides the framework 

for understanding how individual parts fit together, and how the many mutual interdependencies can 

be handled and optimized. It is published by BSI British Standards with the rigour of a Publicly Available 

Specification. Part 1 is the checklist of what needs to be in place. Part 2 provides extensive guidance 

and illustrations of how to achieve the requirements of Part 1. PAS 55 was initiated by and is now 

distributed and supported worldwide through the Institute of Asset Management. 

Next, based on the assessment of the current state of the assets at hand, the asset owner can decide 

how deploy his assets. This decision depends on two choices: 1) can the asset be used for other ob-

jectives, next to its primary objective?, and 2) can the asset be exploited by other stakeholders than 

the asset owner? These two choices lead to four styles of asset management that the asset owner 

might deploy in managing its assets; zie ook Tabel 3.2 Stijlen van asset management (hoofdstuk 3) en 

Roovers and Van Buuren (Rooilijn 5, 2015). 
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links:  

https://theiam.org/products-and-services/pas55-methodology 

http://www.gebiedseconomie.nl/content/a/asset-management-in-de-publieke-sector-meer-doen-

met-minder 

 

7. Procesontwerp  

  
Bron: www.kennisalliantie.nl      Bron: www.obligato.nl 

 

Zoals door beide figuren is verbeeld is procesmanagement erop gericht om verschillende partijen (sta-

keholders) op een gezamenlijk afgesproken, gestructureerde manier een gezamenlijk geformuleerd 

doel te bereiken. Voor goed procesmanagement is een werkbaar en gedragen procesontwerp nodig. 

Een procesontwerp omvat over het algemeen 5 fasen. 

Ten eerste het verkennen van de verschillende percepties op de problematiek. Het doel is om een 

gezamenlijke probleembeschrijving te formuleren.  

Ten tweede wordt verkend welke partijen onder welke voorwaarden mee kunnen en willen werken 

aan de oplossing van het gezamenlijk geformuleerde probleem. Tevens wordt afgesproken welke par-

tij(en) of perso(o)n(en) het werken een oplossing, zullen begeleiden.  

Ten derde worden in gezamenlijkheid oplossingsrichtingen en maatregelen ontwikkeld waarmee het 

gezamenlijk geformuleerde probleem, opgelost kan worden. Tevens wordt afgesproken wie welke 

maatregel(en) kunnen en willen uitvoeren en onder welke randvoorwaarden en met welke middelen. 

Ten vierde worden de afgesproken maatregelen (in gezamenlijkheid en samenhang) uitgevoerd door 

de partijen die daarvoor zijn aangewezen. Het is van belang een coordinerend mechanisme te ont-

werpen om de implementatie het begeleiden en te monitoren, bijvoorbeeld een uitvoeringsorganisa-

tie waarin meerdere partijen samenwerken.  

Ten vijfde moeten de uitgevoerde maatregelen ‘beheerd’ worden, dat wil zeggen, dat nagegaan wordt 

of de genomen maatregelen de verwachte effecten sorteren bij het oplossen van het gezamenlijk ge-

formuleerde probleem, en zo niet, welke bijstelling nodig is en door welke partij(en) dat gedaan kan 

worden.  

 

 

8. Maatschappelijke kosten – baten analyse 

https://theiam.org/products-and-services/pas55-methodology
http://www.gebiedseconomie.nl/content/a/asset-management-in-de-publieke-sector-meer-doen-met-minder
http://www.gebiedseconomie.nl/content/a/asset-management-in-de-publieke-sector-meer-doen-met-minder
http://www.kennisalliantie.nl/
http://www.obligato.nl/


110 

 

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een hulpmiddel om besluiten te nemen over 

ingrijpende ruimtelijke projecten. Bijvoorbeeld over de aanleg van een nieuwe weg. Alle voor- en na-

delen worden in de MKBA op een rij gezet en zoveel mogelijk in geld uitgedrukt. Zo kunnen bestuur-

ders een zo objectief mogelijk besluit nemen over het project. En hun besluit beter uitleggen aan an-

deren. 

links: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/docu-

menten-en-publicaties/brochures/2012/10/04/een-kennismaking-met-de-maatschappelijke-kosten-

batenanalyse-mkba.html 

http://www.nederlandbovenwater.nl/mkb.html  

 

9. Business model Canvas  

Het business model Canvas is een krachtige tool om een business model op een transparante en over-

zichtelijke manier in kaart te brengen, onder de loep te nemen en communiceerbaar te maken. De 

methodiek is ontwikkeld door Alexander Osterwalder & Yves Pigneur en brengt in één overzicht visueel 

in kaart welke onderdelen in je bedrijf/instelling essentieel zijn om (nog) succesvoller te zijn. Het 

maakt 9 cruciale onderdelen van een bedrijfsvoering inzichtelijk met het doel om op deze elementen 

expliciet aandacht te vestigen en tot verbeteringen te komen.  

links: http://essentialbi.nl/business-model-canvas/  

 

10. Implementation Canvas 

The Implementation Canvas is a simple, easy to use tool for government officials (local governments 

and water management authorities) supporting the implementation of long and short term strategies 

and policies. The canvas integrates the perspectives of companies, scientists and governments in one 

single tool. This entrepreneurial tool can be used to support a multistakeholder dialogue with regard 

to the critical issues of implementation and to design and compare strategies. 

  
The Implementation Canvas unites planning and implementation processes 

 

The development of the Implementation Canvas was inspired by the business model generation can-

vas (BMGC). The BMGC is used to develop business models by optimizing the nine most important 

building blocks of a business model. Analogue, the Implementation Canvas identifies the most im-

portant building blocks of the implementation of measures in the public domain.  

Originally, the Canvas was developed to understand the critical issues of implementation of climate 

adaptation measures and to support stakeholders with these challenges. One of the challenges the 

canvas is addressing is the cross sectoral nature of adaptation measures. The involved disciplines 

range from climate expertise and impact assessment, to policy formulation, water management, spa-

tial planning to the actual design of infrastructure and construction and to cost and benefit analysis. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/documenten-en-publicaties/brochures/2012/10/04/een-kennismaking-met-de-maatschappelijke-kosten-batenanalyse-mkba.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/documenten-en-publicaties/brochures/2012/10/04/een-kennismaking-met-de-maatschappelijke-kosten-batenanalyse-mkba.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/documenten-en-publicaties/brochures/2012/10/04/een-kennismaking-met-de-maatschappelijke-kosten-batenanalyse-mkba.html
http://www.nederlandbovenwater.nl/mkb.html
http://essentialbi.nl/business-model-canvas/
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The Implementation Canvas consists of 5 Building blocks  

The implementation strategy is being designed and optimized by discussing each of the building blocks 

in the Canvas. This can be done by a single stakeholder to design your own strategy, or a group of 

stakeholders to develop a shared strategy. The Implementation Canvas consists of multiple layers. The 

highest layers (see figure) will provide general overview of the interrelations between the building 

blocks. Behind each building block there is a new layer focusing in more detail on that specific building 

block and providing insight in relevant knowledge. By creating and comparing multiple strategies, the 

best suitable implementation strategy can be found designed. The Implementation Canvas structures 

this process.  

The advantage of the Implementation Canvas is that it quickly delivers an integral view of the critical 

issues of different implementation strategies and thereby integrating the technical issues with the 

governance issues. The canvas will be optimized continuously through an active international commu-

nity of practice. 

www.Deltares.nl 

 

11. STORM-methode 

Hoe bepaal je of een innovatie de moeite waard is? Het cluster Innovatiemanagement van het Rijks-

waterstaat Corporate innovatieprogramma helpt bij het beantwoorden van die vraag. Een belangrijk 

instrument hierbij is de Stormmethodiek: bijeenkomsten waarin alle factoren die een rol spelen bij 

een specifieke innovatie worden doorgelicht. Inmiddels zijn de Stormsessies toegepast op zo’n 25 in-

novatieprojecten, soms met flinke gevolgen voor het project.  

Ontwikkeld door: Rijkswaterstaat, Deltares, Copernicos Groep 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie/actueel/nieuwsflits_september_2014/storm_zake-

lijke_methode_helpt_innovaties_vooruit.aspx 

12. Joint Fact Finding / tekenen & rekenen  

Joint Fact Finding is gezamenlijke kennisontwikkeling op interactieve wijze. Startpunt is een opgave 

waar partijen met een verschillend belang en verschillende overtuigingen bij betrokken zijn. Vaak leeft 

hierdoor onderling wantrouwen tussen de partijen. Door samen op zoek te gaan naar de feiten wor-

den de partijen uitgedaagd elkaar te begrijpen en zo een vertrouw wekkende relatie op te bouwen die 

kan leiden tot consensus. Joint fact finding is een methodiek gebaseerd op de theorievorming rondom 

collaborative governance (Susskind, 2003; Ansell and Gash, 2008).  

links: 

http://www.deltares.nl/
https://outlookweb.eur.nl/owa/redir.aspx?C=N47j_CGkjEiorFGUXNZ-xxmBvp1zL9II3GHfPzY_JHrwn8rTcTlvcHPJTNJqXeH_aRj0Zx69i80.&URL=http%3a%2f%2fwww.rijkswaterstaat.nl%2fzakelijk%2finnovatie%2factueel%2fnieuwsflits_september_2014%2fstorm_zakelijke_methode_helpt_innovaties_vooruit.aspx
https://outlookweb.eur.nl/owa/redir.aspx?C=N47j_CGkjEiorFGUXNZ-xxmBvp1zL9II3GHfPzY_JHrwn8rTcTlvcHPJTNJqXeH_aRj0Zx69i80.&URL=http%3a%2f%2fwww.rijkswaterstaat.nl%2fzakelijk%2finnovatie%2factueel%2fnieuwsflits_september_2014%2fstorm_zakelijke_methode_helpt_innovaties_vooruit.aspx
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http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/jfactf.htm 

http://www.pon.harvard.edu/shop/consensus-building-handbook/  

 

13. Rendement assessment energiewerk  

Het energierendement kan berekend worden aan de hand van het aantal vollast uren dat de centrale 

kan genereren. Het gaat dan om het energierendement, en niet om het financieel-economische ren-

dement dat afhankelijk is van de energieprijs.  

Een vollastuur of vollastuur per jaar is de eenheid voor een aspect van energetisch rendement van 

een generator. Het aantal vollasturen van een generator wordt berekend door het aantal te verwach-

ten kilowattuur (kWh) te delen door het nominale vermogen van de generator in kiloWattpiek 

(kWp)33. 

Met name voor generatoren van duurzame energie, zoals zonnepanelen en windturbines, kan het 

nuttig zijn het rendement weer te geven in vollasturen omdat daarmee verschillende technieken met 

elkaar te vergelijken zijn. Bij generatoren die bijvoorbeeld op fossiele brandstof werken, is de energe-

tische opbrengst alleen afhankelijk van het nominale vermogen en de lengte van de periode dat de 

generator werkt. Bij windmolens en zonnepanelen is de opbrengst ook afhankelijk van de hoeveelheid 

wind of zon die in die periode te verwachten is. In Nederland en België rekent men voor zonnepanelen 

met gemiddeld 850 vollasturen per jaar. Een zonnepaneel van 0,1 kWp wekt per jaar dus zo’n 85 kWh 

op. Voor windmolens is het aantal vollasturen sterk afhankelijk van de locatie. Voor de verschillende 

mogelijkheden om energie uit water te halen zullen andere rendementscategorieën en subsidiebepa-

lingen gelden34. 

http://www.hieropgewekt.nl/begrippenlijst/vollastuur 

 

14. Red flag analysis 

De red flag analysis is een methode om vroegtijdig (ex ante) signalen op te sporen over de mogelijke 

risico’s.  Het wordt in de financiële wereld gebruikt als early warning systeem. Potentiele problemen 

worden vroegtijdig gedetecteerd en beschreven om toekomstige investeringsbeslissingen te kunnen 

nemen. De rode vlag dient daarbij als een onwenselijk kenmerk dat in de toekomst kan uitgroeien tot 

groot probleem. De methodiek is ontwikkeld naar aanleiding van het uiteenspatten van de internet-

bubbel begin jaren 2000. De Red flag analysis wordt ook steeds vaker gebruikt buiten de financiële 

wereld. Zo is de methodiek toegepast in de haalbaarheidsstudie rondom het ontwikkelen van een 

getijdencentrale in de Brouwersdam.   

http://www.naoi.org/newsletter/financialstatements.htm  

  

                                                           
33 http://nl.wikipedia.org/wiki/Vollastuur 

34 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/water-sde-2014 

http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/jfactf.htm
http://www.pon.harvard.edu/shop/consensus-building-handbook/
http://www.hieropgewekt.nl/begrippenlijst/vollastuur
http://www.naoi.org/newsletter/financialstatements.htm
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Bouwsteen 3. Arrangement Ontwikkeling 

 

“Need to knows”: Beschikbare methoden voor uit te voeren activiteiten  

Organisatorische condities 14. Relatieontwerp / rolverdeling (zie NLBW): ‘Organogram’ opstellen: 

wie doet wat?  

 

15. Contractwijzer (RWS)  

Kennis-inhoudelijke condi-

ties 

 

Politiek-maatschappelijke 

condities 

16. Risico analyse: RISMAN-methode 

 

15. Relatieontwerp 

Om samenhang te realiseren, moet je verbinden, ofwel sturen op relaties. Het is de kern van elk pro-

ces. Binnen de verwante methodiek Systeemanalyse staan het moeten, het willen en het kunnen cen-

traal. Nu vertalen we deze elementen in een relatieontwerp. Want in wezen valt elk proces terug te 

brengen tot een interactie tussen drie actoren: tussen een initiator, een realisator en een facilitator. 

Degene, die iets wil, degene die iets doet en degene die helpt. Elk geslaagd proces combineert deze 

drie rollen. En dat betekent dat je er dus naar op zoek moet. Meestal zijn er altijd wel twee: zoek de 

derde, is dan de opdracht. 

http://www.nederlandbovenwater.nl/relatieontwerp.html 

 

16. Contractwijzer 

APPM heeft een handzame tool ontwikkeld om te komen tot een onderbouwde keuze voor contracten 

in de weg- en waterbouw. http://contractkeuze.nl/  

Zie ook de methodieken van NederlandbovenWater onder het kopje publiekprivaat: http://www.ne-

derlandbovenwater.nl/methodieken.html  

 

17. Risico-analyse / risicomanagement 

Een bekende methode om risico’s bij de aanleg van grote infrastructuurprojecten in kaart te brengen 

en te beheersen is de zg. RISMAN-methode35. De methode kent de volgende 5 cyclische stappen. Ten 

eerste een integrale risico-analyse vanuit 7 verschillende invalshoeken: 1) politiek-bestuurlijk, 2) fi-

nancieel-economisch, 3) juridisch, 4) technisch, 5) organisatorisch, 6) geografisch/ruimtelijk, en 7) 

maatschappelijk. Deze risico’s worden geprioriteerd naar grootte van de bedreiging voor het project. 

In fase 3 is vooral stap 1 van belang; voor de daadwerkelijke uitvoering en exploitatie van een ener-

giedijken-project (fase 4) zijn de stappen 2 t/m 4 meer van belang omdat het daar gaat om het be-

heersen (managen) van risico’s, op basis van de risico-analyse. Stap 5 is een hernieuwde risico-analyse 

op basis van de nieuwe stand van zaken in de projectvoortgang.  

                                                           
35 RISMAN is ontwikkeld door Rijkswaterstaat (Dienst Infrastructuur en directie Zuid-Holland), Prorail, TU Delft, Twynstra-

Gudde en Gemeentewerken Rotterdam; zie De RISMAN-methode: een instrument voor risicomanagement van grote infra-

structuurprojecten (J. Blazer, D. Stam, 1996, Uitgave: Twynstra Gudde).  

http://www.nederlandbovenwater.nl/relatieontwerp.html
http://contractkeuze.nl/
http://www.nederlandbovenwater.nl/methodieken.html
http://www.nederlandbovenwater.nl/methodieken.html
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Voor de risico’s worden mogelijke beheersmaatregelen geformuleerd die het optreden van het risico 

kunnen voorkomen of de negatieve effecten kunnen temperen. Ten tweede worden de (meest effec-

tief geachte) beheersmaatregelen voor de geïnventariseerde risico’s vastgesteld, alsmede de persoon 

die voor implementatie verantwoordelijk is. Zo ontstaat een overzicht waarin per risico een beheers-

maatregel en een verantwoordelijke medewerker zijn vastgelegd. Ten derde worden de vastgestelde 

beheersmaatregelen geïmplementeerd door de verantwoordelijke persoon indien het betreffende ri-

sico inderdaad optreedt. Ten vierde wordt de effectiviteit van de geïmplementeerde beheersmaatre-

gelen geëvalueerd door te bepalen of het gewenste resultaat, bereikt is. Ten vijfde wordt de risico-

analyse uit stap 1 geactualiseerd. Zijn de geïnventariseerde risico’s nog steeds aan de orde, of zijn ze 

achterhaald door het verstrijken van de tijd en/of door implementatie van de beheersmaatregelen? 

Tevens wordt in deze stap nagegaan of er nieuwe risico’s in de projectontwikkeling cq. –uitvoering 

kunnen optreden, bijvoorbeeld omdat men een nieuwe fase ingaat of aanvullende (kwaliteits)eisen 

worden gesteld.   

http://www.crow.nl/getmedia/1e4212fe-a7a0-4940-b02c-68872a6f85aa/RISMAN_toelichting.aspx  

http://www.crow.nl/over-crow/nieuws/risman-methode-goede-basis-voor-risicomanagement  

 

 

  

http://www.crow.nl/getmedia/1e4212fe-a7a0-4940-b02c-68872a6f85aa/RISMAN_toelichting.aspx
http://www.crow.nl/over-crow/nieuws/risman-methode-goede-basis-voor-risicomanagement


115 

 

Bouwsteen 4. Uitvoering & Exploitatie 

 

“Need to knows”: Beschikbare methoden voor uit te voeren activiteiten (inquiries): 

Organisatorische condities Projectmanagement: middelen 

Kennis-inhoudelijke condi-

ties 

Projectmanagement; kennis, expertise 

Politiek-maatschappelijke 

condities 

Procesmanagement 

Risicomanagement  

 

In de uitvoering zijn drie aanpakken dominant: 

Projectmanagement: de projectvoortgang op koers houden, zowel qua beschikbare middelen / bud-

get en looptijd als de benodigde (technische) kennis en expertise.  

Procesmanagement: de projectvoortgang afstemmen met de dynamische externe omgeving. 

Zie: Procesontwerp in methode 7, onder Bouwsteen 2.  

Risicomanagement (zie stappen 2 t/m 5 uit de RISMAN-methode, toegelicht in Bouwsteen 3).  

 

Voor het opstellen van een exploitatiemodel zijn de volgende methoden beschikbaar. 

Fase 4b. Exploitatie, beheer en onderhoud Methoden 

Organisatorische 

condities 

Opstellen van een passend exploitatie-

model 

Exploitatieplan opstellen 

Kennis-inhoudelijke 

condities 

Inzicht in eenmalige subsidieregelingen 

Inzicht in (langjarige) kostendragers 

Plankosten analyse 

Risico analyse grondexploitatie 

Politiek-maatschap-

pelijke condities 

Mate van politiek-bestuurlijke stabiliteit: 

mate van (langjarig) commitment 

Analyse politiek-bestuurlijke 

verantwoordelijkheden 

 

Activiteiten:  

Opstellen exploitatiemodel – bijvoorbeeld naar analogie van een MFA (multifunctionele accommoda-

tie).  

 

Link: 

http://www.gebiedseconomie.nl/content/c/checklist-risicos-grondexploitatie 

http://www.gebiedseconomie.nl/content/h/handleiding-exploitatieplan-2010 

http://www.gebiedseconomie.nl/content/o/ontwerpregeling-plankosten-exploitatieplan-2010 

 

Aanvragen exploitatiesubsidie (MEP / SDE+). 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regelingen-topsector-energie-tse 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/hernieuwbare-energie-tse 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/demonstratie-energie-innovatie-tse 

 

 

 

http://www.gebiedseconomie.nl/content/c/checklist-risicos-grondexploitatie
http://www.gebiedseconomie.nl/content/h/handleiding-exploitatieplan-2010
http://www.gebiedseconomie.nl/content/o/ontwerpregeling-plankosten-exploitatieplan-2010
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regelingen-topsector-energie-tse
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/hernieuwbare-energie-tse
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/demonstratie-energie-innovatie-tse
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