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1 Een streep door de Expo

Op 7 mei 2016 stuurt de minister van Economische Zaken een brief naar de 

Tweede Kamer, waarin hij bekend maakt dat het kabinet heeft besloten een 

kandidaatstelling van Rotterdam voor het organiseren van de World Expo in 

2025 niet te steunen. De negatieve uitkomst van een uitgevoerde maatschap-

pelijke kosten- en batenanalyse (mkba) en het feit dat de Rijksoverheid de vol-

ledige risico’s draagt, doen het kabinet besluiten geen vervolg te geven aan het 

initiatief. “Mede vanwege de uitkomst van de mkba, is het kabinet niet overtuigd 

dat het concept van de World Expo een voldoende aantrekkelijk vehikel is om te 

fungeren als drager van de Nederlandse ambitie.”, zo schrijft de minister.1 

Met dit kabinetsbesluit komt er een definitief einde aan het initiatief van 

een groep Rotterdamse ondernemers en regionale overheden om de World 

Expo naar Nederland te halen. De Wereldtentoonstelling is een enorm 

internationaal evenement. Het is een historisch en iconisch evenement, 

dat al sinds 1851 eens in de vijf jaar wordt georganiseerd. De deelnemende 

landen presenteren gedurende enkele maanden hun land en de economi-

sche, technologische, sociale of culturele ontwikkelingen en innovaties aan 

de rest van de wereld. Het Atomium en de Eiffeltoren zijn slechts enkele 

voorbeelden van wat overbleef nadat Brussel en Parijs het evenement 

huisvestten. Het evenement is volgens de initiatiefnemers een grote pu-

bliekstrekker die een economische impuls kan opleveren voor Nederland 

– in een economisch moeilijke periode waarin groei alles behalve vanzelf-

sprekend is. 

Vanuit deze gedachte besluit een kleine groep Rotterdamse ondernemers 

om zich in te gaan zetten voor het naar Rotterdam halen van het evene-

ment. In februari 2014 richten ze hiertoe de Stichting World Expo Rotter-

dam 2025 op. De stichting gaat, met financiële ondersteuning van een 

tiental bedrijven, aan de slag met de voorbereiding van een formeel ‘bid’ 

bij het Bureau Internationales des Expositions (bie), dat beslist over de 

toewijzing van het evenement. Maar de Rotterdamse kandidaatstelling 

kan alleen doorgang vinden als de Nederlandse regering zich achter de 

plannen schaart. De regering moet de Nederlandse kandidatuur formeel 

indienen. In 2014 en 2015 richt de Stichting zich daarom op verschillende 

sporen. Het mobiliseren van het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen 
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en lokale en regionale partners voor daadwerkelijke steun, het uitwerken 

van de plannen waarin die steun concrete vorm krijgt en het vinden van 

draagvlak voor het geheel bij de Rijksoverheid in Den Haag. 

In korte tijd groeit het netwerk van betrokken partijen uit tot een brede 

maatschappelijke alliantie bestaande uit zo’n honderd bedrijven, regionale 

overheden en maatschappelijke organisaties. De initiatiefnemers zien een 

potentieel van meer dan 40 miljoen bezoekers, 100.000 nieuwe banen 

(waarvan 10.000 voor jongeren), 50.000 stageplaatsen in het mbo en een 

economische impuls van 40 tot 50 miljard euro over de gehele periode van 

twaalf jaar, vanaf kandidaatstelling tot en met het zes maanden durende 

evenement in 2025. Het evenement zelf geldt als sluitstuk van een twaalf 

jaar durende economische en sociale ‘transitieagenda’ voor Nederland, 

aldus de betrokkenen. 

Ze hebben de partners en de plannen, nu is er ‘alleen nog maar’ de steun 

nodig van de Rijksoverheid. Die is al in een vroeg stadium noodzakelijk, 

omdat anders de plannen niet ingediend kunnen worden. De druk op de 

Rijksoverheid om ‘ja’ te zeggen tegen de Rotterdamse kandidatuur is groot. 

Betrokkenen menen dat het noodzakelijk is dat Nederland ambities uit-

spreekt en die ook waar maakt. Grote marktpartijen scharen zich achter 

de plannen, maatschappelijke partijen steunen het idee, dan kan de Rijks-

overheid toch niet achterblijven? 

Toch loopt het anders. Het kabinet besluit in mei 2016 om de plannen niet 

door te zetten. Nederland zal Rotterdam niet kandidaat stellen. De minister 

prijst het enthousiasme en de ambities van het Nederlandse bedrijfsleven, 

maar ziet de World Expo niet als het juiste vehikel voor het realiseren van 

de achterliggende doelen. De maatschappelijke kosten- en batenanalyse 

die het Rijk heeft laten maken, laat bovendien een negatief saldo zien van 

tussen de F500 miljoen en F1 miljard. Daar komt nog een aanzienlijk be-

drag bij, want de organisatie van de Wereldtentoonstelling vraagt om extra 

investeringen in de infrastructuur. Daarvoor ontbreekt vooralsnog de dek-

king. Het negatieve effect op de Rijksbegroting wordt geschat op een be-

drag tussen de F300 en F600 miljoen.2 Dat tekort, én de gevraagde garant-

stelling door het Rijk, maken dat het kabinet uiteindelijk tot een negatief 

besluit komt. Het kabinet draagt Rotterdam niet voor als kandidaat voor de 

Wereldtentoonstelling 2025.3 

De teleurstelling onder de initiatiefnemers en betrokkenen is groot. “Het 

verschil tussen lef en laf is maar één letter”, stelt een van de initiatief-
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nemers. Maar één letter maakt wel veel verschil. Ook het bedrijfsleven 

geeft te kennen dat zo een grote economische kans voor Rotterdam en de 

“bv Nederland” verloren gaat. Behalve teleurstelling is er veel onbegrip en 

kritiek op de onderbouwing van het kabinetsbesluit. Partijen hebben veel 

kritiek op het besluit. Vooral de kosten- en batenanalyse is onderwerp van 

kritiek. Tegelijkertijd spreken anderen steun uit voor het kabinetsbesluit.  

Dat wordt “dapper” genoemd. “Het was te veel luchtfietserij”, menen som-

migen. Zij vinden het goed dat het kabinet niet meegaat in het enthousi-

asme en de goede intenties, maar op basis van harde feiten een streep 

door de plannen zet. 

De World Expo als een primeur: omgaan met het onbekende 
Het proces rondom de World Expo Rotterdam 2025 roept een aantal inge-

wikkelde vragen op. Hoe kan het dat zo’n uniek en breed gedragen groot-

schalig initiatief, waar ruim twee jaar aan is gewerkt en dat kan rekenen 

op steun van een brede coalitie van bijna honderd bedrijven, maatschap-

pelijke organisaties en regionale overheden uiteindelijk geen draagvlak 

vindt bij de Rijksoverheid? Hoe kan het dat uiteindelijk berekeningen die 

toch eenvoudig door iedereen al te maken zijn tot zulke negatieve uitkom-

sten leiden? Hoe kan het dat de initiatiefnemers een ‘gouden kans’ voor 

Nederland presenteren en dat de kosten-baten analyse van de Rijksover-

heid een miljoenentekort voor de Rijksbegroting laat zien?

Het initiatief om de World Expo naar Nederland te halen, als katalysator 

voor een grootschalig en meerjarige economische transitieagenda is het 

type initiatief dat maar zelden voorbij komt. De initiatiefnemers spreken 

dan ook over ‘pionieren’. Dit is een primeur, een uniek initiatief in een 

Nederlandse context. Dat is enerzijds een voordeel. Het bevestigt het ver-

haal van een prachtig en bewonderenswaardig initiatief, een kans om echt 

vernieuwend te zijn. Anderzijds heeft het ook een nadeel: we kennen het 

nog niet. Er zijn geen routines, geen bekende stappen om op terug te val-

len, geen eerdere lessen waarvan geleerd kan worden. Het is nieuw voor 

iedereen. Niet alleen voor de initiatiefnemers, maar ook voor degenen die 

het moeten beoordelen, besluiten moeten nemen en die verantwoordelijk-

heid dragen en ervaren. De keerzijde van de primeur is dat houvast ont-

breekt, voor handelingsperspectieven, voor onderlinge afspraken en ver-

houdingen, en een referentiekader mist over hoe zo’n initiatief op waarde 

geschat moet worden. Voor alle betrokken actoren is de World Expo iets 

nieuws, een initiatief waarvan de consequenties, zowel in termen van 

kosten en baten als van maatschappelijke meerwaarde, niet zomaar te 

overzien zijn. 
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Mede als gevolg daarvan ontstaat een ingewikkeld proces waarbij de cijfers 

over het initiatief ter discussie komen te staan. Er zijn hoge kosten mee 

gemoeid, maar ook aanzienlijke baten. Het gaat bovendien over een langere 

periode en dus ook met vragen over de terugverdientijd, afschrijftermijn, 

discontovoet en de mate waarin indirecte opbrengsten en kosten meetel-

len in de berekening. Dat het gesprek over het evenement uiteindelijk uit-

mondt in een strijd over de cijfers, is een patroon dat we vaak terug zien 

bij grootschalige evenementen, waar enerzijds veel geld mee gemoeid is, 

maar waar anderzijds de maatschappelijke baten niet altijd helder gede-

finieerd kunnen worden. Hoe breng je goed in beeld wat de maatschappe-

lijke en toegevoegde waarde van een evenement is, en van alle activiteiten 

in de aanloop daar naartoe? Keer op keer roept die vraag dezelfde discus-

sies op (zie box 1).

Box 1:  De kosten en baten van een evenement: een voortdurend discussiepunt 

In 2015 was Utrecht gastheer van de start van de Tour de France. Een 

groots evenement dat in korte tijd vele duizenden bezoekers aantrekt.  

De Universiteit Utrecht evalueerde de Grand Départ, en oordeelde dat het 

evenement een groot succes was, waarbij vrijwel alle doelstellingen ruim-

schoots zijn behaald. Desalniettemin is er in de nasleep van het evene-

ment vooral veel aandacht uitgegaan naar de kosten, die zes ton hoger 

uitvielen dan verwacht. 

Eenzelfde patroon zien we ook terug bij de Floriade, waarover al sinds jaar 

en dag wordt gesproken als ‘miljoenenstrop’. De voorgaande edities van 

het evenement, dat eens in de tien jaar in Nederland wordt georganiseerd, 

leverde forse verliezen op. In 1992 leed het evenement in Zoetermeer een 

verlies van 5 miljoen euro, in Haarlemmermeer in 2002 was het verlies  

6,3 miljoen, en de Floriade in Venlo in 2012 resulteerde in een verlies van 

5,5 miljoen, maar daar komen nog de te verwachten tekorten door verkoop 

van de speciaal voor het evenement aangelegde Villa Flora en Villa Green-

port bij: geschat op respectievelijk 3,4 en 23,2 miljoen euro. De kosten van 

de wereldtuinbouwtentoonstelling zijn nu ook belangrijk onderwerp van 

discussie in de gemeente Almere, die de Floriade van 2022 zal huisvesten. 

Ondanks de tegenvallende financiële resultaten zijn er ook velen die stel-

len dat dergelijke omvangrijke evenementen wel degelijk van waarde zijn. 

Een van de betrokken wethouders uit Haarlemmermeer oordeelt vijftien 

jaar later dat de Floriadebegroting weliswaar negatief sloot, maar wel van 
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enorme toegevoegde waarde is. Voor regionale bedrijven, voor de bekend-

heid van de regio, voor de investeringen in de infrastructuur in de regio, 

ontsluiting van een woonwijk of een nieuw recreatiegebied. Deze meer-

waarde, die niet direct in het evenement zelf besloten zit, maar in tal van 

processen die daaromheen en in de aanloop er naartoe ontstaan, is echter 

lastig in beeld te brengen en zodoende zelden onderdeel van het gesprek 

over de kosten en baten van een evenement.

Zo zien we dat voorafgaande aan en bij evaluatie van een grootschalig 

evenement een strijd gevoerd wordt over de kosten en maatschappelijke 

baten van zowel het evenement zelf als de activiteiten en programma’s die 

daaromheen ontstaan. Er zijn krachtige verhalen over de meerwaarde van 

het evenement, de dynamiek die het teweeg kan brengen en de voordelen 

ervan. Voorstanders schetsen een beeld van een evenement als vliegwiel 

voor tal van andere zaken, ontwikkelingen of organisaties en benadrukken 

de dynamiek die het evenement in een bredere context teweeg kan bren-

gen. Het evenement vindt plaats op één afgebakend moment in de tijd, 

maar door het onderdeel te maken van functionele verhalen – economi-

sche, maatschappelijke, socialiserende narratieven – wordt het verbonden 

aan een bredere context van verleden, heden en toekomst.4 Dat klinkt 

logisch, maar het is rekenkundig niet eenvoudig. Want hoe geef je woor-

den, laat staan cijfers, aan effecten zoals het vergroten van naamsbekend-

heid van een stad of regio, het versterken van verbinding, maatschappe-

lijke betrokkenheid, of aan de mogelijke bijvangsten die vooraf nog niet 

duidelijk zijn? 

Daarnaast zien we steeds weer dat ook formele tellingen belangrijk zijn: 

de business cases, mkba’s of evaluaties die de waarde van het evenement 

in cijfers uitdrukken. En ook dat betreft een proces waarbij vele keuzes 

horen: waar kijk je wel naar, wat laat je buiten beschouwing? Wat telt er 

wel mee, en wat telt niet? Welke periode bestudeer je? Om tot een besluit 

te komen zijn de verhalen, maar ook de tellingen en de optelsommen van 

belang. 

Beide elementen, de tellingen en vertellingen, kunnen niet zonder elkaar, 

maar geven ook niet automatisch hetzelfde beeld van een evenement. Dat 

geldt nog eens in versterkte mate als er meer partijen betrokken zijn, die 

verschillende verhaallijnen hebben en tot verschillende berekeningen 
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komen. De sommen zijn niet vanzelfsprekend, maar zijn de uitkomst van 

keuzes over wat wel en wat niet, en met welk gewicht, meetelt. Zo gaat het 

bij de sommen, net als bij verhalen, net zozeer om wat er niet staat als wat 

er wel staat. Verhalen en sommen spreken niet vanzelf of voor zich, maar 

zijn strategische elementen in een proces van besluitvorming. 

Het samenspel tussen de feiten en verhalen, tussen de frames en de  

sommen, markeert een cruciaal element in de besluitvorming vooraf én  

de beoordeling achteraf van grote evenementen. Of een evenement wel  

of niet op steun kan rekenen is nauw verbonden met dit samenspel van 

rekenen en redeneren. Een samenspel dat gaandeweg het proces ook weer 

kan veranderen. Soms is er ineens ruimte om verhalen en sommen bij 

elkaar te brengen, of via een bepaalde verhaallijn of berekening partijen 

aan het voorstel te binden. Op andere momenten kan dat juist niet en 

lijken partijen vast te zitten in hun verhaallijn of rekensom. Behalve 

krachtige verhalen en onderbouwing daarvan in rekenkundige modellen 

gaat het hier dus ook om het vinden van het juiste moment: wanneer is de 

tijd rijp? 

Let wel, dit is geen beschouwing over ‘fact free politics’ of ‘fake news’. De 

verhalen en berekeningen die we hier ten aanzien van de besluitvorming 

over de plannen voor de World Expo beschrijven, zijn allemaal waar – 

maar tegelijkertijd ook het product van al dan niet strategische keuzes 

over wat wel en niet mee te nemen en mee te rekenen. Over die keuzes en 

hun gevolgen gaat dit essay. Dat is immers precies het ongemak dat onlos-

makelijk verbonden is met besluitvormingsprocessen over grote evene-

menten. Het gaat om enorme financiële investeringen, die naast kansen 

ook grote risico’s met zich meebrengen. Het feit dat zowel de kansen als 

de risico’s lastig in beeld te brengen zijn, maakt het besluitvormingsproces 

over dergelijke evenementen en programma’s spanningsvol. In sommige 

gevallen wordt besloten ervoor te gaan, in andere gevallen is het oordeel, 

na uitgebreide haalbaarheidsstudies en vooronderzoeken, negatief. Dat 

gaat soms om “laf of lef”, maar vooral om het opereren in de mix van ver-

tellen (verhalen), meetellen (berekeningen) en aftellen (timing). 

Vertellen, meetellen en aftellen bij de World Expo Rotterdam 2025
Het besluit van het kabinet om de Rotterdamse kandidatuur voor de World 

Expo 2025 niet te steunen, kwam voor velen in mei 2016 als een verras-

sing. Er werd al ruim twee jaar met veel enthousiasme aan de plannen 
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gewerkt. De plannen konden op uitgebreide steun rekenen van het be-

drijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden. Toch  

besloot het kabinet anders. Zo werd de World Expo Rotterdam 2025 een 

groots, gedurfd en innovatief evenement, een “economische en sociale 

transitie agenda”, met steun van een grote coalitie van partijen, dat uitein-

delijk tóch strandde. Die uitkomst roept de vraag op hoe het proces, vanaf  

lancering van het initiatief in 2014 tot het uiteindelijke besluit in 2016  

is verlopen. 

Het initiatief om de World Expo naar Nederland te halen, en dat te verbinden 

aan een economische transitieagenda van ruim tien jaar voorafgaande 

aan het evenement, is een uniek proces geweest. In veel opzichten een 

primeur. Uniek in ambities én in vorm, met andersoortige verhoudingen 

tussen markt en overheid. Dat betekent dat ook het verloop van het proces 

een zoektocht is. Een proces dat vooraf geen helder stappenplan kent, niet 

is uitgekristalliseerd, en zonder referentiekaders of routines om op terug 

te vallen. Zowel voor de initiatiefnemers, regionale overheden én rijks-

overheid is het een nieuwe opzet, met andere verhoudingen ten opzichte 

van elkaar, een vorm van pionieren. Het is in die zoektocht dat het proces 

langzaam maar zeker vorm krijgt en partijen positie kiezen ten opzichte 

van elkaar. Deels bewust, maar deels ook onbewust als gevolg van het  

ongemak, de onzekerheden en onbekendheden die een dergelijk uniek 

initiatief met zich meebrengt. 

In dit essay analyseren wij, middels een uitgebreide documentstudie,  

media-analyse en interviews met de betrokken actoren5, vanuit drie in-

valshoeken het proces van de besluitvorming rond de World Expo Rotter-

dam 2025. We reconstrueren zo het samenspel van verhalen, berekeningen 

en ontwikkelingen in de tijd, die samen in het kabinetsbesluit resulteer-

den. Niet met het idee om het besluit te evalueren, of aan te wijzen wie  

er wel of geen gelijk had, maar om lessen te trekken uit het proces:  

om te begrijpen wat er is gebeurd en te zien wat dat voor volgende keren 

betekent. Hoe heeft het zo kunnen lopen dat Nederland zich ondanks  

brede maatschappelijke steun uiteindelijk niet kandidaat stelde voor de 

organisatie van de World Expo 2025? Wat zijn de cruciale aspecten geweest 

die een aanvankelijk positieve grondhouding om hebben gebogen tot een 

negatief oordeel? Wat leert dat proces ons over besluitvorming en welke 

aanknopingspunten levert dat op voor toekomstige initiatieven? 
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2 De World Expo 2025:  
kans, katalysator of kostenpost?

2.1  Het procesverloop rond de World Expo 2025 
In maart 2014 hoort Nederland voor het eerst van de plannen van een 

groep Rotterdamse initiatiefnemers om de World Expo naar Rotterdam te 

halen. “Rotterdam gaat voor World Expo”, zo schrijft het Algemeen Dag-

blad enkele dagen na de gemeenteraadsverkiezingen. Het voorstel komt 

van een groep ondernemers onder leiding van Rotterdammer Leendert 

Bikker. Het thema van de wereldtentoonstelling is al bedacht: Delta in  

transition. Met als locatie de braakliggende terreinen van de Stadshavens 

kan de Rotterdamse regio een prachtige ‘showcase’ zijn voor innovatie en 

transitie in de Delta. Het zes maanden durende evenement (en de vele 

jaren die eraan voorafgaan) kan volgens de initiatiefnemers wel 40 miljoen 

bezoekers op de been brengen, een economische impuls van miljarden 

euro’s realiseren en is bovendien goed voor duizenden banen, het beroeps-

onderwijs én voor de reputatie van Nederland en Rotterdam, aldus Bikker.6 

Box 2: Over de World Expo

De World Expo is een evenement dat al sinds 1851 eens in de vijf jaar 

wordt georganiseerd, in steeds een ander land. Het is een zes maanden 

durend cultureel, technologisch en sociaal evenement waar honderden 

landen, ngo’s, bedrijven en andere organisaties aan de wereld laten zien 

wat ze te bieden hebben. Belangrijke uitvindingen en innovaties worden 

hier tentoongesteld. Het Atomium in Brussel en de Eiffeltoren zijn be-

roemde iconische gebouwen die overbleven na organisatie van de wereld-

tentoonstelling. 

Toewijzing van het evenement vindt plaats door het Bureau Internationales 

des Expositions (bie). In 2018 zal de General Assembly van het bie stemmen 

voor de toewijzing van het evenement in 2025. Parijs heeft zich al kandi-

daat gesteld voor de World Expo 2025. Andere landen kunnen zich nog 

melden tot uiterlijk zes maanden na aanmelding van de eerste kandidaat. 
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De initiatiefnemers zijn naast Bikker architect Erick van Egeraat, toponder-

nemers Cees de Bruin en Peter Goedvolk, en hoogleraar transities Jan Rot-

mans. Het vijftal, naar eigen zeggen ook wel de ‘Rotterdam Rebels’ ge-

noemd,7 kan van begin af aan rekenen op brede steun van het bedrijfsleven. 

Al in de startfase van het initiatief scharen ceo’s van vijftien bedrijven zich 

achter het plan, zoals Van Oord, abn Amro en kpn.8 In een periode van 

ongeveer zes maanden willen de initiatiefnemers het idee verder uitwerken 

en een plan van aanpak opstellen, om dat vervolgens aan verschillende 

overheden aan te bieden.9

Ingewikkeld is wel dat het kabinet in 2013 al oordeelde dat de World Expo 

als evenement niet echt meer van deze tijd is en besloot dat Nederland niet 

zou deelnemen aan de editie van 2015 in Milaan. Maar om een serieuze 

kans te maken voor de organisatie van de wereldtentoonstelling in 2025, 

kan Nederland in Milaan eigenlijk niet ontbreken. De gemeente Rotterdam 

schiet te hulp. De wethouder van economie stelt dat de Rotterdamse regio 

wél waarde hecht aan het evenement, dat volgens hem een belangrijk 

podium is om het technisch en economisch vermogen aan de rest van de 

wereld te tonen. Helemaal nu het thema voedselproductie is, een heel 

belangrijke sector in de Rotterdamse en Westlandse regio. In samenwer-

king met de regio en provincie Zuid-Holland wordt deelname aan de Expo 

in Milaan dan ook alsnog bewerkstelligd.10 Daarmee wordt het acute pro-

bleem van deelname in 2015 weliswaar opgelost, maar de achterliggende 

twijfel over het nut en de houdbaarheidsdatum van het evenement niet.

Ondertussen wordt in 2014 volop doorgewerkt aan de plannen voor de 

World Expo van 2025. Het College van b&w van Rotterdam steunt het ini-

tiatief van het bedrijfsleven, en ook andere gemeenten in de regio sluiten 

zich aan om de Expo ook in metropoolregio-verband aan te pakken.11 Ook 

werkgeversorganisatie vno-ncw sluit zich aan bij het initiatief. Voorzitter 

Hans de Boer ondertekent op 3 oktober 2014 een samenwerkingscontract 

met de Stichting World Expo Rotterdam 2025, waarmee beide partijen  

besluiten alle middelen te delen en in samenwerking met Nederlandse 

bedrijven het bid-book te zullen opstellen. De Boer ziet de Expo als een 

cruciale factor voor nationale economische groei en beschouwt het als een 

unieke kans om Nederland open te stellen voor de wereld, talent aan te 

trekken en innovatie te versnellen.12
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De berichtgeving in de media rond deze periode laat vooral zien dat het 

enthousiasme onder de betrokkenen groot is. “Iedereen gelooft in die Expo”, 

stelt initiatiefnemer Bikker, die inmiddels ook al bezoek heeft gehad van 

afgevaardigden van de organisatie die de toewijzing van het evenement 

verzorgt, het Bureau International des Expositions (bie).13 De coalitie van 

lokale overheden en bedrijfsleven die het plan steunen wordt steeds groter, 

met internationale bedrijven als Philips, Eneco, Randstad, Heineken, Akzo-

nobel, et cetera. Maar het evenement vraagt ook om forse investeringen in 

de infrastructuur. Zo wordt er al gesproken over de aanleg van een metro-

lijn naar het festivalterrein, om straks ruim 50 miljoen bezoekers te kunnen 

vervoeren.14 De investeringen zijn fors, maar tegenover een investering van 

5 miljard euro staat volgens de initiatiefnemers een impuls van 50 miljard 

euro voor de nationale economie. En het evenement zal ook nog eens 

50.000 stageplaatsen in het mbo opleveren, belangrijk in een periode  

waarin er vooral in dat segment grote tekorten zijn.15 

In mei 2015 bieden de initiatiefnemers de eerste conceptplannen voor de 

Expo aan de ministers van Economische Zaken (ez), Infrastructuur en  

Milieu (i&m) en Buitenlandse Zaken (bz) aan. Het is een plan voor de wereld-

tentoonstelling in een nieuw jasje. “Het is nu wachten op het signaal van 

het kabinet”, stelt initiatiefnemer Bikker in een interview met het Alge-

meen Dagblad. Hij verwacht dat het kabinet in 2016 een definitief besluit 

zal nemen over de Rotterdamse kandidatuur, waarna Rotterdam de strijd 

aan zal moeten gaan met steden als Houston, Londen, Parijs en Teheran, 

die ook voorbereidingen treffen voor hun kandidaatstelling.16

In de zomer van 2015 vindt in Milaan de World Expo 2015 plaats. Ondanks 

de korte voorbereidingstijd behoort het Nederlandse paviljoen in Milaan 

volgens betrokkenen tot één van de best bezochte. De Nederlandse inzen-

ding wordt een groot succes genoemd. Hoewel het kabinet nog een besluit 

moet nemen over kandidaatstelling voor 2025, zijn de betrokkenen dan 

ook erg positief. Hans de Boer, voorzitter van vno-ncw twijfelt er niet aan 

dat het plan voor de Expo 2025 kan rekenen op steun van het kabinet.17 

Maar als aan het einde van de zomer nog altijd geen besluiten zijn genomen, 

lijkt de tijd wel te gaan dringen. Tijdens het Nationale Sail debat benadrukt 

De Boer nogmaals dat “Nederland het lef moet hebben om miljarden te 

investeren om de World Expo van 2025 binnen te halen.”.18 Volgens Bikker 

verloopt alles nog volgens schema. Het bid-book moet nog voor de Kerst 

van 2015 gereed zijn, zodat het kabinet in het voorjaar van 2016 een be-
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sluit kan nemen. Hij maakt zich geen zorgen: “Het sentiment is goed, we 

hebben nu ook rugwind.”.19 De directeur van de Stichting World Expo Milaan 

die de Nederlandse inzending verzorgde, betwijfelt echter of het kabinet 

de plannen wel serieus genoeg neemt. De succesvolle editie in Milaan 

heeft volgens hem duidelijk gemaakt dat Nederland een serieuze gooi kan 

doen naar het evenement, maar hij spreekt er schande van dat geen van 

de ministers een bezoek aan Milaan heeft gebracht, terwijl bondskanselier 

Merkel, president Hollande en first lady Obama wel kwamen.20

In het najaar van 2015 treffen de minister van Ontwikkelingszaken van 

Buitenlandse Zaken, enkele topambtenaren van de ministeries ez en ienm 

de initiatiefnemers en enkele ‘Exponentials’ elkaar in de Malietoren waar 

de plannen uitgebreid worden gepresenteerd. De bezwaren en twijfels van 

het Rijk over het evenement komen hier duidelijk op tafel. Er zijn zorgen 

over de risico’s, mede naar aanleiding van ingewikkelde financiële kwes-

ties rond de Expo in Milaan en doordat er geen dekking is voor de grote 

infrastructurele opgave. Desalniettemin gaan de werkzaamheden en lobby-

activiteiten met onverminderd enthousiasme door, ook na de indiening 

van het definitieve plan in december 2015 aan het kabinet. De gemeente 

Rotterdam heeft het Merwe-Vierhavensgebied op het oog als terrein voor 

de World Expo. Er zijn plannen om een nieuwe, derde stadsbrug aan te 

leggen. De gemeente kan die oeververbinding niet zelf financieren en 

hoopt op steun van het Rijk. Zonder de brug is Rotterdam kansloos voor 

toewijzing van de Expo, zo wordt gesteld. Er is echter volop discussie of 

deze brug aan de Westkant van de stad er wel moet komen, en of niet 

eerst een andere brug, aan de oostkant van de stad, zou moeten worden 

aangelegd.21 De plannen voor een nieuwe metrolijn lijken inmiddels van 

de baan. In plaats van een metro mikt Rotterdam nu op een tramlijn, die 

over de nog te bouwen brug moet lopen. Om de bezoekersstromen in goe-

de banen te leiden zijn er volgens de wethouder ook aanpassingen nodig 

op het nationale spoor en moet het vervoer over water worden uitge-

breid.22 Zodoende ligt er een omvangrijke bereikbaarheidsopgave in de 

regio om een eventuele World Expo te kunnen organiseren. In februari 

bericht de nos dat Rotterdam niet één, maar twee nieuwe bruggen wil. 

Naast de oeververbinding tussen Rotterdam-West en Waalhaven (waar  

het Expoterrein zal moeten komen), heeft het Rotterdamse college een 

tweede brug ingetekend in het nieuwe stedelijke verkeersplan. Namelijk 

een oeververbinding tussen Kralingen en de beoogde locatie voor het nieu-

we Feyenoord-stadion. De wethouder van Mobiliteit heeft goede hoop de 

financiering van beide bruggen rond te krijgen door een beroep te doen op 
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meerdere financiers, zoals Europa, het Rijk en de gemeente zelf.23 Hier ligt 

nog wel een ingewikkelde opgave. Grote infrastructurele projecten worden 

door het Rijk gefinancierd vanuit het mirt (het Meerjarenprogramma Infra-

structuur, Ruimte en Transport). De gelden binnen dit programma zijn tot 

en met 2030 al helemaal vastgelegd en toegewezen aan specifieke projec-

ten. Dat beide bruggen daar geen onderdeel van zijn, betekent dat het 

maar zeer de vraag is of er vanuit het Rijk budget beschikbaar zal worden 

gesteld. 

In maart 2016 stemt de gemeenteraad van Rotterdam met een ruime 

meerderheid definitief in met kandidatuur voor de World Expo, en op  

1 april spreken de bestuurders van provincie Zuid-Holland en onder meer 

de gemeenten Rotterdam, Alphen aan den Rijn, Delft, Gouda en Papen-

drecht op een bijeenkomst van het netwerk Zuidelijke Randstad nogmaals 

gezamenlijk hun steun voor de World Expo uit en roepen het kabinet op 

een positief besluit te nemen. Na twee jaar van voorbereidingen hebben 

ruim 70 ondernemingen, maatschappelijke organisaties en lokale over-

heden zich achter het plan geschaard. Het wachten is alleen nog op het 

ja-woord van het kabinet.24 

Dat ja-woord laat op zich wachten. Na vragen van een Kamerlid van d66 

dat van mening is dat Nederland zich kandidaat moet stellen25 komt mi-

nister van Economische Zaken Henk Kamp in mei 2016 met een antwoord. 

“Minister zet dikke streep door Expo”, koppen de kranten van 9 mei 2016. 

Op basis van een negatieve kosten- batenanalyse is het kabinet gekomen 

tot het besluit om de kandidaatstelling niet te steunen.26 Aangezien het 

Bureau International des Expositions (bie) de Nederlandse Staat als enige 

contractpartij ziet, draagt de Rijksoverheid de volledige verantwoordelijk-

heid voor alle kosten en risico’s, ook op het gebied van veiligheid. Volgens 

berekeningen levert het evenement een negatief saldo op van tussen de 

500 miljoen en 1 miljard, en is er geen dekking voor extra investeringen in 

de infrastructuur. Men gaat uit van een negatief effect op de Rijksbegroting 

van 300 tot 600 miljoen euro. Bovendien zullen ook de kosten voor veilig-

heid erg groot zijn, stelt de minister.27

Voor velen blijkt dit een totaal onverwacht bericht. Er komt kritiek van 

allerlei kanten. De Rotterdamse wethouder van Economie en Werkgelegen-

heid heeft veel kritiek op de onderbouwing van het besluit. En ook het 

bedrijfsleven reageert teleurgesteld: “Er gaat een economische kans voor 

Rotterdam en de bv Nederland verloren”. Initiatiefnemer Leendert Bikker 
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is zeer teleurgesteld over het genomen besluit. Hij is, net als de wethouder, 

kritisch op de cijfermatige onderbouwing van de minister. Hij toont zich 

verbaasd dat in de analyses alleen is gekeken naar de zes maanden van 

het evenement zelf, en niet naar de tien jaar daaraan voorafgaand. “Straat 

en stad willen het, maar de staat laat het afweten. (..). Het verschil tussen 

lef en laf is maar één letter.”.28 In een brief aan de minister schrijven Bik-

ker en de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting, Charlotte 

Insinger, teleurgesteld te zijn dat de minister “de invitatie van een natio-

nale maatschappelijke alliantie van inmiddels meer dan honderd betrok-

ken bedrijven, overheden en organisaties naast zich neerlegt.”. Zij ergeren 

zich eraan dat de maatschappelijke kosten- en batenanalyse de maat-

schappelijke baten niet in beeld weet te brengen, en daarom dan maar 

uitgaat van nul euro, en dat een programma van 120 maanden wordt gere-

duceerd tot de zes maanden van het evenement zelf. Alsof er in de aan-

loop naar het evenement toe niet enorm veel werk gaat worden verzet, 

met logische opbrengsten als gevolg. De Expo is slechts een vehikel om 

een transitie naar een intelligente, circulaire economie te versnellen en 

een grote economische kans. En ook het argument van veiligheid wijzen 

zij van de hand. Daarover is eerder nooit discussie geweest en lijkt men  

nu ineens “uit de hoge hoed te toveren”. Bikker en Insinger noemen de 

afweging van het kabinet verre van zorgvuldig en zetten in de brief hun 

kritiek op de onderbouwing uiteen.29 

Toch is er ook steun voor het besluit van minister Kamp. Critici zeggen dat 

de minister terecht het hoofd koel heeft gehouden. De financiële risico’s 

lagen grotendeels bij de Rijksoverheid, en de beloofde successen zijn voor-

al luchtkastelen en fatamorgana’s, aldus de sp in Rotterdam. Een vvd-

raadslid stelt: “Jammer dat er zoveel energie aan is besteed, maar het was 

te veel luchtfietserij.”. Enerzijds uiten partijen verbazing over de “naïeve en 

amateuristische lobby van het stadsbestuur”, terwijl anderzijds partijen 

om opheldering vragen van de minister. “Heeft hij het wel een eerlijke 

kans gegeven?”.30 

Een ruime maand later bericht nrc Handelsblad uitgebreid over “het debacle 

van Milaan”. Hoewel de editie en Nederlandse inzending in Milaan tot  

dan toe vooral als een groot succes werd gezien, schrijft de krant over  

het “financieel wanbeheer” van de Stichting in Milaan. De problemen in 

Milaan zouden uiteindelijk ook de Rotterdamse kandidaatstelling hebben 

genekt. Terwijl men in Rotterdam nog druk is met de voorbereidingen voor 
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de Expo van 2025, wil het kabinet er volgens de krant al niets meer van 

horen. De Stichting World Expo Milaan 2015 is inmiddels ook failliet ge-

gaan.31 Een van de schuldeisers daagt de Stichting en toezichthouders 

zelfs voor de rechter. Overigens zonder succes, de rechter verwerpt uitein-

delijk alle vorderingen van de aannemer.32 Bikker geeft tegenover het dag-

blad Trouw aan dat hij niet denkt dat de affaire omtrent financiën van 

Milaan het besluit van de minister heeft beïnvloed: “De Expo in Rotterdam 

zou 30 à 40 miljard omzet opleveren. 1 à 2 miljoen euro verliezen is altijd 

vervelend, maar het zou mij verbazen als dat een rol heeft gespeeld.”. Een 

woordvoerder van het ministerie laat desgevraagd weten dat de financiële 

risico’s, berekend in de maatschappelijke kosten- batenanalyse, de belang-

rijkste redenen waren voor het negatieve besluit. Tegelijkertijd voegt men 

wel toe dat de ervaringen in Milaan niet in positieve zin hebben bijgedra-

gen.33

Als eind 2016 Frankrijk (Parijs) zich als eerste land aanmeldt als kandidaat 

voor de Expo in 2025, hebben andere landen nog maximaal zes maanden 

de tijd om hun kandidatuur in te dienen. Daarmee is het plan World Expo 

Rotterdam 2025 definitief van de baan. Zonde, aldus een van de betrokkenen: 

“Waarschijnlijk gaat de World Expo Rotterdam 2025 de boeken in als het beste 

project dat Nederland nooit heeft gehad.”. 

2.2  Divergerende frames in de media
Het verhaal van de World Expo, bezien vanaf de buitenkant en verteld via 

de berichtgeving in kranten en andere media, laat een opmerkelijk verloop 

zien. Langzaam maar zeker veranderen de beeldvorming en de ondertonen 

en boventonen over de Expo.  

• Frame 1: De Expo als kans
Het idee om de World Expo naar Rotterdam te halen, wordt aanvankelijk 

benoemd als een grote kans. Een ambitieus plan, dat de gelegenheid biedt 

om de Rotterdamse regio internationaal op de kaart te zetten. Het wordt 

gepresenteerd als een goede stap na de bouw van iconische gebouwen als 

het nieuwe Centraal Station, de Rotterdam van Koolhaas en de Markthal, 

die Rotterdam in korte tijd internationaal een stuk bekender en aantrek-

kelijker hebben gemaakt. Het optimisme is dan ook groot: “Iedereen ge-

looft hier in”. Nederland, en Rotterdam in het bijzonder, moet als ‘show-

case’ fungeren voor andere delta’s en de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van energie, weg- en waterbouw, scheepvaart en grondstoffen tonen. 
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• Frame 2: De Expo als vliegwiel 
Het netwerken van supporters groeit dan ook snel: steeds meer bedrijven 

en lokale overheden sluiten zich aan bij het initiatief als ‘Exponentials’. 

Gemeenten in de regio Rotterdam pleiten ervoor om de Expo vanuit de 

Metropoolregio op te pakken. Philips-topman Frans van Houten sluit zich 

aan bij het initiatief en treedt zelfs toe tot de Raad van Toezicht van de 

Stichting. De cirkel van betrokkenen breidt steeds verder uit en dit beves-

tigt het beeld dat de World Expo een economisch vliegwiel kan zijn. Het 

evenement wordt gezien als een katalysator om partijen bij elkaar te bren-

gen en economische groei te realiseren, maar ook voor de realisatie van al 

bestaande openbaar vervoer/-plannen, zoals het aanleggen van een metro-

lijn naar de Stadshavens en een extra oeververbinding. Het gaat niet om 

de Expo zelf, maar om de weg er naartoe – een economische en sociale 

transitieagenda van ruim twaalf jaar. “We kunnen Nederland op de inter-

nationale kaart zetten, de Nederlandse kracht en kennis verspreiden in 

het buitenland. Dat verzuimen we wel eens. En in deze tijd van polarisatie 

is het goed om een gezamenlijk doel te hebben.”, aldus Frans van Houten.34

• Frame 3: De Expo als kostbare luchtfietserij 
In mei 2016 oordeelt het kabinet echter anders: de risico’s zijn te groot. De 

Expo is geen kans, eerder een gok. Voor buitenstaanders – maar ook voor 

de gemeenteraad van Rotterdam – komt het besluit van het kabinet be-

hoorlijk onverwacht. Ondanks het enthousiasme van vele partijen uit het 

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en regionale overheden wordt 

er een streep door de plannen gezet. Op basis van de negatieve maat-

schappelijke kosten- en batenanalyse kan het kabinet niet instemmen 

met de plannen: de risico’s zijn eenvoudigweg te groot. De kosten zijn heel 

helder, de baten zijn speculatief. Dat laat zich voelen in de kosten-baten-

analyse, die een groot verlies voor de rijksbegroting laat zien. Daar stemt 

het kabinet niet mee in: het stelt Rotterdam niet kandidaat. Er volgt een 

discussie in de media waar voorstanders van de Expo kritiek uiten op de 

cijfermatige onderbouwing van het kabinetsbesluit, en tegenstanders de 

plannen juist wegzetten als luchtfietserij en een torenhoge kostenpost 

voor de staat. Maar er is ook vooral verbazing. Enkele gemeenteraadspar-

tijen uit Rotterdam willen opheldering van de minister, waar anderen hun 

verbazing uiten over de “naïeve en amateuristische lobby” van het stads-

bestuur: “Dit kan toch niet zomaar op een zaterdagochtend in elkaar klap-

pen?”35 Als de berekeningen kloppen is het toch vreemd dat de voorstan-

ders die niet eerder zelf hebben gemaakt? En als ze niet kloppen, dan is 

het vreemd dat het kabinet zich er op beroept. En waarom gebeurt dat 
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allemaal zo laat in het proces, als bijstelling of heroverwegen niet meer 

mogelijk is?

Te mooi om waar te zijn?
Kijkend naar de berichtgeving, zien we hoe de beeldvorming over de World 

Expo lange tijd uitzonderlijk positief is. Er wordt vaak gezegd dat Neder-

landers niet graag groot denken, maar daarvan is in het geval van de World 

Expo zeker geen sprake. De framing van de World Expo als een kans en 

katalysator voor economische groei en samenwerking tussen vele partijen 

is een wenkend perspectief, waaraan velen zich willen verbinden. Het is 

een verhaal over een bijzonder en vooral gedurfd initiatief, uniek in zijn 

vorm en aanpak. Dit verhaal wordt niet alleen door de groep initiatiefne-

mers verteld, het resoneert bij heel veel anderen. Dat de initiatiefnemers 

optimistisch zijn is geen uitzondering, dat heel veel anderen het zijn is op 

zich wel bijzonder. Tal van organisaties zien in de World Expo een instru-

ment dat kan helpen om de eigen ambities te versnellen. Zij scharen zich 

meer dan alleen maar vrijblijvend achter de Expo. Het evenement biedt 

een concrete en dwingende deadline en is daarmee een uitstekend middel 

om in de aanloop er naartoe andere projecten een extra zetje te geven. De 

World Expo dient als een ‘paraplu-concept’ en een podium. Dat geldt niet 

alleen voor bedrijven en maatschappelijke organisaties, maar ook voor 

(regionale) overheden, die in de World Expo een kans zien om ook op het 

gebied van infrastructuur verbeteringen mogelijk te maken die nu nog niet 

gerealiseerd kunnen worden en waar geen geld voor beschikbaar is, zoals 

de nieuwe oeververbindingen in Rotterdam. Meeliften op de World Expo is 

voor veel van de betrokkenen een belangrijke reden om bij de plannen aan 

te sluiten. Negatieve ‘ondertonen’ en kritische vragen zijn er wel, maar 

blijven op de achtergrond: risico’s zijn er wel, maar ze vallen in het niet bij 

de mogelijkheden die het plan biedt.

Toch zijn het precies die ondertonen die aan de kant van de rijksoverheid 

uiteindelijk wél komen bovendrijven en nadrukkelijk meewegen in het 

besluit. Ambitieuze plannen worden groter en grootser, door steeds meer 

partijen omarmd, maar misschien zelfs zo groot dat het van een wenkend 

perspectief uitgroeit tot een onrealistisch scenario en de ondertonen lang-

zaamaan boven komen drijven. Grootse verhalen en ambities, die echter 

beperkt feitelijk te onderbouwen zijn, en daarmee grip op de werkelijkheid 

verliezen. Was het dan te mooi om waar te zijn? En wat is dan het onder-

liggende patroon, waardoor de ondertonen langzaam maar zeker de boven-

toon verdringen en tot een ander besluit leiden? 
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3 Drie perspectieven op de  
World Expo 

Om meer zicht te verkrijgen op hoe het proces rond de World Expo nu 

eigenlijk is verlopen en hoe het uiteindelijke besluit tot stand is gekomen, 

is het nodig om verder in te zoomen op de processen die zich achter de 

schermen hebben voltrokken. Waarom en op welke momenten is het ‘ver-

haal’ van de World Expo gekeerd? Om dat te begrijpen moeten we een laag 

dieper kijken. We moeten op zoek naar de achterliggende patronen en de 

ontwikkelingen die de actoren hebben beïnvloed en de besluitvorming 

hebben gericht. We benaderen het proces rondom de World Expo in dit 

hoofdstuk daarom vanuit drie verschillende invalshoeken, die elk op een 

andere wijze de grilligheid ervan inzichtelijk maken: vertellen (verhaal-

lijnen), meetellen (rekensommen) en aftellen (timing). 

3.1  Vertellen: de kracht van storytelling ligt bij de (door)vertellers
Het idee om de World Expo naar Rotterdam te halen ontstaat kort voor  

de kerstdagen in 2014, aan de keukentafel van initiatiefnemer Leendert 

Bikker. In een ontspannen sfeer brainstormen enthousiaste Rotterdamse 

ondernemers over het plan. Het lijkt kansrijk. Het is een kans voor de regio. 

Gewoon doen, dat creëert beweging en groei, zo is de gedachte. Verbindend 

en overkoepelend thema kan de delta zijn, een onderwerp waar Nederland 

het land bij uitstek is om kennis en kunde tentoon te stellen: ‘Deltas in 

transition’. Dat verhaal slaat aan. In korte tijd vinden de initiatiefnemers 

zeker tien bedrijven bereid om te investeren in de eerste fase van het 

plan ontwerp. Van begin af aan investeren de betrokken actoren in een 

ambitieus verhaal voor de regio. Een uniek verhaal over een gedurfd plan, 

anders dan anders. Ze kiezen voor groot, niet voor klein en ‘doe maar ge-

woon’. Ze schetsen een wenkend perspectief waar anderen zich achter 

kunnen scharen, zich ermee verbonden kunnen en willen voelen. De 

World Expo, een groots evenement. Een vehikel voor economische groei, 

innovatie én een duurzame transitie. Het is moeilijk om het er níet mee 

eens te zijn. De initiatiefnemers zien het ook: “Iedereen gelooft in dit ver-

haal”. Het in gang zetten van beweging, het creëren van reuring, het in 

verbinding brengen met elkaar: dat alles begint met een sterk verhaal. 
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Toch zijn er ook bezwaren: is de World Expo het juiste vehikel voor een 

dergelijke economische groei en transitie? Zijn er geen andere en betere 

vehikels denkbaar? Waarom al die moeite voor een tentoonstelling en niet 

gewoon investeren? Waarom precies dit evenement? De Wereldtentoon-

stelling is volgens sommigen vooral een publieksevenement, anders dan 

een business-event. Het roept beelden op van oudere bezoekers die langs 

stands schuifelen; meer de huishoudbeurs dan een hip en happening 

event. De associatie van de World Expo met innovatie is voor velen niet 

vanzelfsprekend. Dat het Rijk niet wil deelnemen aan de Expo 2015 in  

Milaan is niet voor niets: het kabinet vond dat het evenement niet meer 

van deze tijd is. De initiatiefnemers zien het anders: de World Expo is een 

sterk merk. Een wereldwijd evenement, dat miljoenen bezoekers op de 

been brengt. Dat het geen innovatief en modern evenement is, erkent men 

wel, maar het verhaal wordt daar op aangepast. Het is juist iets dat Neder-

land kan bieden: “We gaan het hier écht anders doen. De World Expo in 

een nieuw jasje. Niet alleen door innovaties en technologische ontwikke-

lingen die op de Expo getoond kunnen worden, maar ook door veel acties 

en mogelijkheden om programmaonderdelen online te bezoeken. Zo kan 

de Expo, bovenop de vele miljoenen bezoekers, ook nog eens duizenden 

virtuele bezoekers trekken. Bovendien komen de initiatiefnemers met het 

principe van ‘no leftovers’. Alle gebouwen en paviljoenen die door deelne-

mende landen worden neergezet, moeten na afloop een nieuwe bestem-

ming krijgen (of door de eigenaar worden afgebroken). Het moet duur-

zaam, circulair, vernieuwend. Zo hoopt men taferelen zoals in Shanghai te 

voorkomen, waar vijf jaar na de Expo een park vol verlaten paviljoenen 

overbleef.36

Een tweede punt dat essentieel is voor een sterk verhaal is dat het mensen 

weet te motiveren en te verbinden. En dus niet alleen Rotterdam, maar 

veel breder: het moet een nationaal verhaal zijn. Heel Nederland moet 

profiteren van de World Expo. De betrokken actoren vanuit de Rijksover-

heid wijzen op het belang van de nationale betekenis, met economische 

opbrengsten tot ver voorbij de Rotterdamse regio. Daarom wordt ‘Holland 

2025’ als overkoepelend thema gemarkeerd, om brede samenwerking met 

andere nationale evenementen te benadrukken. Waaronder met het 750 

jaar bestaan van Amsterdam, dat eveneens groots gevierd zal worden in 

2025. Zo wordt de World Expo geduid als regionaal programma dat natio-

nale impact heeft en is gekoppeld aan een breed nationaal programma, 

Holland 2025. 
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Mede door het krachtige narratief voor de World Expo Rotterdam voor 2025 

– en de inspanning van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten rond 

Rotterdam en het Westland, lukt het tóch om een Nederlandse deelname 

op de Expo in Milaan te realiseren. In slechts korte tijd wordt daar een 

Nederlands paviljoen neergezet, dat volgens betrokkenen een groot succes 

is. Het Nederlandse paviljoen is een van de beste bezochte van de hele 

Expo. Het is er altijd gezellig. De editie in Milaan bevestigt volgens betrok-

kenen dat Nederland het in zich heeft om het evenement succesvol te 

organiseren, maar óók de meerwaarde ervan. De Nederlandse consul in 

Milaan stelt dat hij bijna een jaar na afloop van het evenement nog steeds 

ziet dat de vruchten ervan geplukt worden. Sinds de Expo heeft hij al tien-

tallen handelscontracten mogen sluiten tussen Nederlandse en Italiaanse 

bedrijven. Op een bijeenkomst van regionale bestuurders in het wtc over 

de World Expo spreekt ook een vertegenwoordiger uit Milaan de Neder-

landse bestuurders enthousiast toe: “Kom op, doe het! Als je durft!”. 

Behalve een groots evenement, dat op vernieuwende wijze zal worden 

georganiseerd en dat nationale impact heeft, is het verhaal van de Expo 

vooral ook een verhaal van een economisch vliegwiel. Het evenement is 

geen doel op zich, maar een middel om innovaties op gang te brengen, 

economische groei te realiseren en partijen te verbinden. Dat gebeurt niet 

alleen in de maanden van het evenement zelf, maar juist ook in de aan-

loop er naartoe. De initiatiefnemers beschouwen de World Expo als een 

tienjarig innovatieprogramma. Het evenement mag tijdelijk zijn, de effec-

ten overstijgen de periode van het evenement. De effecten gaan eraan voor-

af, doordat de aankondiging van het evenement alleen al een impuls is 

voor vernieuwing en samenwerking. En de effecten gaan eraan voorbij, om-

dat het evenement Nederland en Nederlandse bedrijven op de kaart zet en 

daarmee een belangrijke stimulans is voor de export. Het verhaal van de 

Expo is een verhaal dat verder strekt dan het evenement en veel aandacht 

heeft voor doorwerking en dynamiek. Voor de bijzondere bijvangsten, de 

directe maar ook de indirecte effecten van het evenement. Daarmee weten 

de initiatiefnemers de Expo te positioneren als méér dan een tijdelijk eve-

nement: het verhaal heeft oog voor de permanentie van tijdelijkheid. Het is 

een evenement dat letterlijk zijn sporen na zal laten.

Het vertellen van verhalen, het neerzetten van een beeld, het schetsen van 

een perspectief, zijn essentiële middelen om anderen te binden. Rond de 

vertellers verzamelen zich de ‘doorvertellers’, anderen die geloven in het 

verhaal en er nieuwe anderen mee enthousiasmeren. Het verhaal van de 
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Expo gaat letterlijk als een lopend vuurtje door de regio. Er vormt zich een 

coalitie. Anderen willen erbij zijn. Zij vertellen het verder. Zo ontstaat rond 

de initiatiefnemers een uitdijende kring van betrokkenen die het concept 

onderschrijven en steun toezeggen. Oók in vertellende vorm: ruim honderd 

actoren, variërend van lokale overheidsorganisaties tot grote bedrijven en 

maatschappelijke organisaties onderstrepen het Expo-verhaal door middel 

van een ‘Letter of commitment’.

 

Aansluiting vinden bij het juiste publiek
Een verhaal kan niet zonder een publiek. Verhalen vertellen gaat over het 

aansluiten bij een publiek. Vertellen bestaat niet zonder luisteren. Wat de 

een zegt, is niet hetzelfde als wat de ander hoort. Wie spreekt en wat horen 

anderen daar in? Het zijn cruciale vragen voor het overdragen van een 

verhaal. De lobby van de initiatiefnemers richting het bedrijfsleven is 

krachtig. Daar valt het verhaal in goede aarde. Veel bedrijven steunen  

het initiatief. Het frame van vernieuwing, samenwerking, innovatie en 

economische groei raakt daar precies de juiste snaar. 

Maar richting de Rijksoverheid en bewindslieden is het frame minder suc-

cesvol, terwijl zij ook een cruciaal deel van het publiek zijn. Ook daar is 

men aanvankelijk enthousiast over plannen van de Rotterdamse onder-

nemers en ook hier ziet men een interessante kans. Maar men zoekt ook 

naar een ander element in het verhaal. Financiële onderbouwing, finan-

ciële zekerheid, nationale impact, concrete cijfers, harde toezeggingen van 

het bedrijfsleven en de beheersing van risico’s. Het plan en de aanpak is 

uniek in een Nederlandse context, en dat schept enerzijds enthousiasme, 

maar juist ook ongemak en veel onzekerheden. Wat levert dat dan op? 

Kunnen we dat tastbaar en concreet maken? Dit publiek luistert vanuit 

andere signaalwoorden. De initiatiefnemers schetsen grote ambities, de 

bewindslieden zoeken naar tastbaarheid en bewijs. De bewindslieden en 

ambtenaren horen vooral veel “losse eindjes” en open posten. En de ver-

tellers bevestigen onbedoeld dat beeld nog eens: zij richten zich op de 

kansen en voeden daarmee het gevoel dat ze de risico’s en de kosten  

onvoldoende serieus nemen. 

Het verhaal komt verder in het nauw als nieuwe verhaallijnen met eigen 

vertellers zich in het gesprek melden. Een invloedrijke oud-topambtenaar 

beklaagt zich bij de bewindspersoon over achterstallige betalingen rond de 

Expo in Milaan 2015. Zo komt een andere verhaallijn op tafel, die precies 

de verhaallijn bevestigt die zich bij de rijksoverheid langzaam nestelt. Het 
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gaat om een ander evenement en een andere stichting, tóch zijn beide 

evenementen onderdeel van hetzelfde verhaal; het is ook een Expo en gaat 

deels over dezelfde personen – formeel allemaal net niet helemaal, maar 

voor de beeldvorming is het meer dan genoeg. De vermeende losse eindjes 

van het ene verhaal worden bevestigd in de openstaande rekeningen uit 

het andere verhaal over die andere Expo. De financiële problemen die ont-

staan bij de World Expo in Milaan raken zo verbonden aan de World Expo 

in Rotterdam. 

Interessant is ook dat één belangrijke partij amper in beeld is. Ondanks de 

gesprekken die door initiatiefnemers, regionale overheden en marktpar-

tijen wel degelijk met Kamerleden zijn gevoerd, blijven deze potentieel 

krachtige en invloedrijke ‘verhalenvertellers’ grotendeels buiten beeld bij 

de rijksoverheid. Er is wel met ze gesproken, maar ergens zijn ze uit het 

oog verloren, of de gesprekken leiden in elk geval niet tot eigenstandige 

beweging vanuit de Kamer, waardoor het ‘doorvertellen’ vanuit verschil-

lende actoren beperkt blijft. 

Als vanuit het ministerie van i&m wordt aangegeven dat er géén financiële 

dekking is voor de omvangrijke kosten van de bereikbaarheidsopgave én 

vervolgens de maatschappelijke kosten- en batenanalyse een negatief 

resultaat onder de streep laat zien, is er voor de betrokken actoren vanuit 

de Rijksoverheid nog maar één conclusie mogelijk: wij gaan dit niet doen, 

het is eenvoudigweg niet verantwoord.

De logica van de verteller vs de luisteraar
Zo ontstaat het beeld van een verteller die een krachtig verhaal vertelt, dat 

heel goed werkt voor een specifiek publiek, maar dat verschillende andere 

publieken minder raakt of onvoldoende benut. Interessant is hierbij ook 

dat de positieve en negatieve verhaallijn elkaar op een zeker moment ver-

sterken: het grote verhaal van de initiatiefnemers bevestigt de tegenstan-

ders in het beeld dat de kosten en risico’s onvoldoende serieus genomen 

worden. De negatieve sentimenten over de nasleep van de Expo in Milaan 

bevestigen dat nog eens: het was prachtig, zeggen de voorstanders; maar 

nu is het failliet en draait de gemeenschap voor de kosten op, zien en  

zeggen de tegenstanders. Precies wat gevreesd wordt in het huidige plan: 

een mooie aanloop, met kansen voor het bedrijfsleven, maar ook met een 

openstaande rekening voor de gemeenschap na afloop. Harder herhalen 

wat daarvoor al is gezegd helpt dan niet. Het zorgt voor tijdelijk comfort, 

want voor eigen publiek roept het herhaling van positief sentiment op. 
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Maar bij de ander doet het niets – of erger nog, versterkt het daar inmiddels 

genestelde verhaal over zorg, vrees en de gevoelde plicht om het evenement 

een halt toe te roepen.

Maar behalve voor de initiatiefnemers, de oorspronkelijke ‘verhalenver-

tellers’ roept dit perspectief ook vragen op over de rol die de overheids-

organisaties aannemen. Stel je je actief op als ondersteuner of als ‘door-

verteller’, of zelfs als mede ‘eigenaar’ van het verhaal? Of neem je een 

afwachtende houding aan, als luisteraar? De gekozen houding van zowel 

de gemeente, provincie als de rijksoverheid heeft consequenties voor het 

gevoel van eigenaarschap bij het initiatief en verhaal. De gemeente en 

provincie benadrukken herhaaldelijk dat het in de eerste plaats vooral een 

maatschappelijk initiatief is. Ze ondersteunen dat, stellen capaciteit en 

middelen beschikbaar of nemen een deel van de lobby op zich, maar voe-

len zich nadrukkelijk geen mede-eigenaar van de plannen. En de rijksover-

heid neemt de rol aan van luisteraar, van kritisch beoordelaar. Men vraagt 

de initiatiefnemers om goed uitgewerkte plannen, die vervolgens kritisch 

worden doorgelicht en aanvullende vragen worden gesteld. De gekozen 

rollen zijn tekenend voor de verhoudingen ten opzichte van het maat-

schappelijk initiatief, en ook vormend voor het handelen dat eruit volgt. 

Dit leidt tot een patroon waarvan de logica dwingend wordt. De provincie 

steunt nadrukkelijk de initiatiefnemers, maar pakt geen actieve rol in  

de lobby, terwijl daar wellicht wel de connecties zijn. Ook het gemeente-

bestuur van Rotterdam wil de World Expo, maar stelt zich vooral op als 

‘doorverteller’ en laat het initiatief grotendeels bij de Rotterdamse onder-

nemers. En het rijk hanteert vooral een afwachtende strategie van ‘mees-

tribbelen’. Zo loopt elke betrokkene vast in een eigen patroon. De initia-

tiefnemers kunnen weinig meer dan de grote ambities benadrukken, 

terwijl het Rijk kritisch meestribbelt.

3.2  Meetellen: een verborgen vorm van vertellen 
Een volgend belangrijk element is dat van het tellen en meer specifiek het 

meetellen. Hoe een verhaal landt heeft sterk te maken met de cijfers die 

ermee gemoeid zijn. Het gaat dan ook niet alleen om framing in de ver-

telling, maar óók om de facts en figures die worden gehanteerd. Verhalen 

moeten juist in complexe besluitvormingsprocessen worden ondersteund 

met bewijsmateriaal: indien onderbouwd met feiten en berekeningen dan 

wint een bewering aan kracht. 
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Ook in het besluitvormingsproces rond de World Expo spelen cijfers een 

belangrijke rol. Cijfers, getallen, statistieken stralen autoriteit uit. Als de 

cijfers het zeggen dan moet het wel waar zijn. Al vanaf het begin schetsen 

de initiatiefnemers de World Expo als een economisch vliegwiel. Een aan-

jager voor een economische transitie die schaalbare cross-sectorale inno-

vatie zal stimuleren, meer buitenlandse investeringen aantrekt, bijdraagt 

aan versnelde realisatie van infrastructuur en gebiedstransformaties en 

bijdraagt aan internationale oplossingen voor duurzame leefbare steden. 

Om die stellingen te onderbouwen leggen ze veel cijfers op tafel: 40 tot 50 

miljoen bezoekers, een impuls van de economie voor tientallen miljarden 

euro’s over een periode van ruim 10 jaar, zelfs een stijging van de economi-

sche groei van 1 tot 2%, 50.000 banen, waarvan zeker 10.000 voor jongeren, 

en 50.000 stageplaatsen in het mbo. De benodigde investeringen worden 

geschat op 5 miljard euro, gezamenlijk op te brengen door markt en staat, 

in publiek-private samenwerking.37

Achter deze cijfers liggen uitgebreide rekenmodellen, zoals onder de busi-

ness case, een ‘Visitor Model’, een ‘Participant Model’, een ‘Belasting Baten 

Model’ en een concept business case voor mobiliteit. Om de plannen te 

financieren, rekent de Stichting World Expo Rotterdam 2025 op meerdere 

financieringsbronnen. De eerste fase (planontwerp) wordt volledig bekos-

tigd door het bedrijfsleven. Een tiental bedrijven stelt 3 miljoen beschik-

baar voor het uitwerken van het plan en het verrichten van haalbaarheids-

studies. De tweede fase, van officiële kandidaatstelling en het toewerken 

naar de stemming van het bie in 2018, zal naar verwachting 27 miljoen 

kosten (waarvan 40% wordt gefinancierd door bedrijfsleven, 40% door de 

Rijksoverheid en 20% door de regio). Indien Rotterdam daadwerkelijk ge-

kozen wordt tot locatie voor de World Expo 2025, is in fase 3 een financie-

ringsbehoefte van ruim 700 miljoen voor grond en vastgoed. Daar staan 

tegenover de potentiële inkomsten van ongeveer 600 miljoen uit vastgoed, 

en bij verdere optimalisatie van de businesscase voor grond is de verwach-

ting dat men uitkomt op break-even, stelt de Stichting in de financiële 

samenvatting. De benodigde oplossingen voor de bereikbaarheid vragen 

om een structurele dekking van ruim 700 miljoen euro, en een extra 210 

miljoen voor versnelde realisatie. Voor het uiteindelijke evenement zelf 

(fase 4) rekenen de initiatiefnemers op een positief resultaat van F246 mil-

joen. Deze resultaten zijn gebaseerd op het ‘base case-scenario’ waarin 

wordt gerekend op 34 miljoen bezoeken door 21 miljoen unieke betalende 

bezoekers. Voor de voorfinanciering denkt de Stichting F435 miljoen nodig 

te hebben in fase 4. De verdeling van die financieringsbehoefte is nog niet 
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uitgewerkt. Met het gehele programma en bijhorende investeringen stelt 

de Stichting als doel dat baten over tien jaar minimaal F51 miljard zal be-

dragen – al wordt dat bedrag niet meer specifiek onderbouwd.

Het mag duidelijk zijn: het gaat om forse investeringen, met forse econo-

mische baten. De initiatiefnemers zien een investering die zich dubbel en 

dwars terugverdient. Door te verwijzen naar deze cijfers, naar de opbreng-

sten van het evenement, hopen de initiatiefnemers niet alleen het net-

werk van betrokkenen te vergroten, maar vooral ook de Rijksoverheid aan 

boord te krijgen. Het is uiteindelijk het kabinet dat moet instemmen en 

Nederland als kandidaat moet voordragen bij het bie, maar ook is de staat 

de partij die het financiële risico draagt. Overtuigen dat de baten, zowel 

economische als maatschappelijke, de kosten zullen overstijgen is daarom 

essentieel, en dus wordt er behalve redeneren ook veel waarde toegekend 

aan het rekenen. 

Hoe kwantificeer je maatschappelijke participatie en permanente meer-
waarde?
Maar de Stichting is niet de enige partij die de baten en lasten van de 

World Expo in kaart brengt. Als de initiatiefnemers eind 2015 het plan en 

de onderbouwing definitief indienen bij de ministeries gaat ook het Rijk 

rekenen. Kloppen de cijfers? Wat zijn de aannames? Zijn dat ook onze 

aannames? Om een zorgvuldig besluit te nemen geeft de minister van ez 

opdracht aan een onderzoeksbureau om een maatschappelijke kosten- en 

batenanalyse (mkba) te maken. Deze mkba behelst een cijfermatige bereke-

ning die duidelijkheid moet geven over de kosten en opbrengsten van een 

complex project. 

Een conceptversie van de mkba wordt in januari 2016 besproken met de 

initiatiefnemers. Ze hebben er flink wat op aan te merken, maar zijn voor-

zichtig positief: het lijkt ‘hun’ kant op te vallen. De definitieve versie van de 

mkba in februari laat echter een ander financieel plaatje zien. Het scenario 

waarmee de Stichting rekent – 21 miljoen bezoekers – is volgens de onder-

zoekers te ambitieus. Die veronderstelling houdt in dat in zes maanden 

tijd 12,8 miljoen buitenlanders Nederland zullen bezoeken voor de Expo, 

bijna evenveel als het aantal toeristen dat Nederland normaal gesproken 

in een heel jaar bezoekt. Bovendien zou ook de helft van de Nederlandse 

bevolking de Expo moeten bezoeken om het aantal van 21 miljoen te halen. 

Uitgaande van 17,3 miljoen bezoekers laat de mkba zien dat het evenement 

een negatief saldo oplevert van 2 tot 183 miljoen euro. Daar komt het ne-
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gatieve saldo als resultaat van de investeringen in bereikbaarheid bij. Dat 

wordt geschat tussen de 500 en 800 miljoen euro negatief. Opvallend daar-

bij is dat voor de inschatting van de kosten voor bereikbaarheid wél wordt 

gerekend met het scenario van 21,3 miljoen bezoekers. De rapportage oor-

deelt dat bij een bezoekersaantal van 17,3 miljoen het saldo van de totale 

mkba in alle situaties negatief is (ook bij toepassing van een lagere dis-

contovoet van 3 procent). Bij de ‘zeer ambitieuze veronderstelling’ van  

21,3 miljoen bezoekers is het mkba-saldo, inclusief het onderdeel bereik-

baarheid volgens de onderzoekers waarschijnlijk negatief, al zal de boven-

kant van de bandbreedte mogelijk nog positief zijn. De onderzoekers 

plaatsen als belangrijke kanttekening bij de uitkomst van de mkba dat  

niet alle programmaonderdelen zijn meegenomen. Zo is het onderdeel 

‘Uitnodiging aan de wereld’ nog niet uitgewerkt, en dus niet meegenomen. 

Ook de F51 miljard die de Stichting in het eigen business plan opneemt als 

maatschappelijke baten, wordt in de mkba niet overgenomen: de bronnen 

waarop dat bedrag is gebaseerd zijn ongeschikt voor het toerekenen van 

maatschappelijke baten aan de Expo, zo stellen de onderzoekers. Het past 

niet in de methodiek. De berekening verwijst naar ontwikkelingen die ook 

zonder de Expo zullen plaatsvinden en die kunnen dus niet separaat aan 

de Expo worden toegerekend. Tot slot wordt opgemerkt dat geen rekening 

is gehouden met scenario’s waarin de economische groei mee of tegen-

valt.38 De bredere conjunctuur maakt geen onderdeel uit van de analyse.

De uitkomst van de mkba laat een heel ander beeld zien dan dat uit de 

business case van de Stichting. De 50 miljard economische groei, een im-

puls voor het Bruto Nationaal Product en de banen en de vele stageplaat-

sen die het evenement moet opleveren zijn in de berekeningen niet terug 

te zien. De mkba is een belangrijke reden voor het kabinet om in mei 2016 

te besluiten om Nederland niet te kandideren. Het negatieve effect op de 

Rijksbegroting is te groot en de financiële risico’s liggen volledig bij de 

Rijksoverheid. De brief en de onderbouwing van het kabinetsbesluit wor-

den met teleurstelling en verontwaardiging ontvangen door de initiatief-

nemers. Zij bekritiseren de kosten-batenanalyse, die volgens hen ten on-

rechte uitgaat van een lager bezoekersaantal en maatschappelijke baten 

niet meeneemt. Ook is men verontwaardigd dat de baten van het tienja-

rige programma in de aanloop naar de Expo niet zijn meegenomen.39 In 

een brief wijst de minister van Economische Zaken de kritiekpunten van 

de hand en staat achter de berekeningen. Sommige programmaonderde-

len zijn inderdaad niet meegenomen, maar dan omdat de plannen onvol-

doende concreet zijn. Daar staat tegenover dat ook de kosten van deze 
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programma’s buiten beschouwing zijn gelaten: dat effect is dus neutraal, 

geen kosten en geen baten. En ook met een lagere discontovoet zal het 

uiteindelijke resultaat fors negatief zijn. De minister stelt dat het kabinet 

er van begin af aan voor openstond om het initiatief te laten slagen, maar 

de ogen niet kan sluiten voor de realiteit: namelijk dat een onderzoek van 

een onafhankelijk onderzoeksbureau aangeeft dat de financiële risico’s 

voor de overheid omvangrijk zijn. Het kabinet acht de financiële risico’s  

“in zijn verantwoordelijkheid voor publieke middelen” te groot om te  

kunnen instemmen met kandidaatstelling voor de World Expo 2025.40  

Nederland kandideert zich niet.

The politics of counting: wat tel je wel en niet mee?
Zo eindigt het initiatief in een woordenwisseling over de cijfermatige  

onderbouwing van twee verschillende verhalen. De initiatiefnemers  

presenteren cijfers en feiten die onderbouwing bieden voor de Expo als 

economisch vliegwiel en kans voor Nederland. Daar tegenover staat de 

kosten- en batenanalyse die zegt dat er onvoldoende concrete plannen 

zijn op basis waarvan (maatschappelijke) baten van het tienjarige pro-

gramma in beeld kunnen worden gebracht. De minister steunt voor zijn 

besluit op feiten en cijfers die de Expo beschrijven als een risicovolle  

financiële investering, met een negatief resultaat voor de overheid. Als  

we aannemen dat beide partijen oprecht en deugdelijk hebben gerekend 

– en er is geen reden om dat niet aan te nemen – dan is het interessant om 

nader te bezien hoe de grote verschillen kunnen bestaan. 

Cijfers spelen een cruciale rol in het (politieke) besluitvormingsproces:  

ze leggen een objectieve en reproduceerbare bodem in het gesprek over 

mooie plannen en ambities. Maar tegelijkertijd zijn de cijfers zelf geen 

objectieve bron. Dat wil zeggen, cijfers zijn evengoed het resultaat van 

keuzes. Wat tel je mee en wat niet? Wat het resultaat van een berekening 

is, hangt af van wat er wel en niet meetelt, wanneer je telt, over welke 

periode, welke meetmethoden worden gebruikt, etc. En dat betekent dat 

verschillende verhalenvertellers op verschillende manieren gebruik ma-

ken van feiten en cijfers om hun verhaal te onderbouwen, of zelfs gebruik 

maken van dezelfde cijfers maar deze op een andere manier interpreteren. 

Anders gezegd: de cijfers spreken lang niet altijd voor zichzelf. Het aanha-

len van feiten of ‘becijferen’ van verhalen is daarmee dus ook een, vaak 

verborgen, vorm van vertellen. 
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Dit proces van ‘politics of counting’ is terug te zien in de ontwikkelingen 

rond de World Expo. Wat wel en niet meetelt, hoe zwaar verschillende 

onderdelen wegen en welke berekeningen worden gebruikt, daarover  

hebben actoren verschillende opvattingen. Ook hier geldt de vraag: wie telt 

en wat telt mee? De Rijksoverheid schakelt een onafhankelijk, wetenschap-

pelijk onderzoeksinstituut in om de berekeningen uit te voeren. Daarmee 

heeft het Rijk ‘de wetenschap’ als belangrijke bondgenoot voor het uit-

eindelijk besluit. Soms vormen berekeningen en rekenmodellen juist het 

middel om dergelijke conflicten te beslechten. Om op basis van de cijfers 

tot een gedeeld inzicht te komen. Maar in dit geval is het tegenovergestel-

de aan de orde, en resulteert het gebruiken van cijfers in een strijd om de 

cijfers. Het ambitieuze verhaal van de Stichting krijgt uiteindelijk op het 

niveau van de harde feiten en cijfers onvoldoende grip op papier. Het  

redeneren en rekenen gaan hier niet meer samen op, maar lopen uit elkaar, 

waardoor de Rijksoverheid uiteindelijk niet overtuigd is en een definitieve 

streep door de plannen zet. 

Dat roept toch de vraag op hoe een dermate groot verschil in interpretatie 

van de cijfers tussen verschillende actoren ondervangen had kunnen wor-

den. Dat de strijd na het betreffende besluit vooral gevoerd wordt over de 

cijfers laat zien dat er in dit proces geen overeenstemming is bereikt over 

de cruciale vragen die schuilgaan achter de berekeningen: wat telt wel,  

en wat telt er niet mee?41 Wellicht dat hier de meeste winst te behalen was 

geweest in het proces, om niet ieder afzonderlijk, maar gezamenlijk  

te gaan rekenen, in een proces van joint fact finding, en daarmee op het 

niveau van de cijfers in elk geval tot een overeenkomend beeld te komen. 

3.3  Aftellen: verliezen van opgebouwd momentum
De perspectieven van vertellen en meetellen laten zien hoe de beeldvor-

ming rond de World Expo langzaam maar zeker verschuift. Opvallend is 

dat de verschillende betrokken partijen die verschuiving en de positie van 

het rijk ten aanzien van het initiatief op heel verschillende manieren heb-

ben ervaren. Waar de een constateert dat aanvankelijk enthousiasme en 

goede wil bij de rijksoverheid veranderde in zorgen en kritiek, resulterend 

in een ‘nee’, stelt de ander dat het rijk zich van meet af aan op de vlakte 

heeft gehouden. De vraag is hier niet wie er gelijk heeft, maar meer hoe 

het kan dat verschillende actoren het proces heel anders hebben beleefd 

en verschillende beelden hebben van zowel het initiatief als het proces, 

waardoor hun conclusies ook zo verschillend zijn. Voor de een lijkt het 

afwijzend besluit heel onverwacht, voor anderen een bevestiging dat het 
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Rijk het plan nooit serieus heeft genomen, en voor weer anderen een proces 

dat langzaam maar zeker van kleur verschiet, waardoor een afwijzend 

besluit ineens als meest logische uitkomst op tafel komt. 

Daarbij komt naast vertellen en meetellen ook aftellen in beeld als belangrijk 

patroon in complexe besluitvorming. Het perspectief van aftellen richt 

zich op het verlopen van de tijd en het opkomen en ook weer vergaan van 

momentum. Leendert Bikker benadrukt herhaaldelijk “de tijd aan zijn 

zijde te hebben”. Zo vormen de procedures van het bie een dwingende 

deadline die de initiatiefnemers en betrokkenen verplicht om in korte tijd 

het plan volledig uit te werken. De wetenschap dat vanaf 1 januari concur-

rerende landen zich kandidaat kunnen stellen, en er vanaf dat moment 

nog uiterlijk zes maanden resteren om Nederland óók officieel als kandi-

daat aan te melden, genereert een zeker gevoel van urgentie. Mocht er zich 

iemand melden, dan moet Nederland in staat zijn om in korte termijn ook 

de eigen kandidatuur en het bijhorende bid-book gereed te hebben. 

Bovendien is ook het markeren van 2025 een belangrijke drijfveer voor 

samenwerking en voor versnelling van al bestaande plannen of projecten. 

Door de World Expo in 2025 naar Nederland te halen wordt een stip op de 

horizon geplaatst. Er is een concreet moment om naartoe te werken: ver 

weg genoeg om ruimte te maken voor majeure ontwikkeling, maar dichtbij 

genoeg om ook snel concreet te worden en een gevoel van ‘tijdsdruk’ op  

te wekken. Het wordt een moment in de tijd waar actoren naar toe gaan 

werken. Het wordt hét moment om innovaties te lanceren, programma’s  

te publiceren, jezelf te presenteren, en ideeën aan te kondigen. De World 

Expo 2025 kan fungeren als een overkoepelend merk, een groter geheel 

waar een eigen idee, plan of product onderdeel van kan worden gemaakt. 

Maar belangrijker nog: het zorgt ervoor dat heel verschillende actoren 

ineens eenzelfde tijdshorizon hebben en hetzelfde tempo aanhouden. Dat 

creëert samenwerking tussen actoren die er allemaal belang bij hebben 

om er te staan in 2025. Zo bezien is de tijd, de dwingende deadlines en het 

benoemen van een afgebakend moment in de tijd inderdaad een krachtig 

vehikel aan de zijde van de initiatiefnemers dat ervoor zorgt dat de urgen-

tie hoog is en de vaart wordt behouden. Het markeren van een moment 

verder weg in de tijd maakt actie op de korte termijn mogelijk. 
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Versnellen, vertragen, passeren: wanneer is de tijd rijp of het moment juist 
al voorbij?
Totdat de tijd je inhaalt. Waar deadlines helpen om partijen op één lijn te 

brengen gaat het uiteindelijk in de weg zitten. Als in 2016 langzaam duide-

lijk wordt dat het kabinet neigt naar een negatief besluit, heeft de tijd de 

initiatiefnemers eigenlijk al ingehaald. Vanwege het gebrek aan overeen-

stemming over de cijfers, over de maatschappelijke baten en over de dek-

king van de bereikbaarheidsopgave, is de enige oplossing nog om meer tijd 

te nemen om er gezamenlijk uit te komen en het besluit uit te stellen. 

Maar het kabinet heeft haar oordeel geveld. Als vervolgens in november 

2016 Parijs zich definitief aanmeldt bij het bie als kandidaat voor de Expo 

in 2025, lijkt ook de hoop op een heroverweging van dat besluit door een 

nieuw kabinet verkeken. 22 juni 2017 sluit de aanmeldingsperiode. Er is 

letterlijk geen tijd meer.

De belangstelling of het enthousiasme waarmee het initiatief aanvankelijk 

werd ontvangen, ook door de Rijksoverheid, kantelt langzaam maar zeker. 

Pogingen om het tij nog te keren zijn dan eigenlijk al te laat, acties om het 

ministerie alsnog te overtuigen zijn in de tijd praktisch onmogelijk gewor-

den. Ineens ligt de last van de tijd aan de kant van de initiatiefnemers: zij 

zijn ineens voor het gevoel en in de beeldvorming te laat. En er is ook nog 

de pech van de rekening van Milaan: die komt qua timing op het meest 

ongelukkige moment. Door de eerder genoemde bedenkingen over het 

concept, de twijfels of de World Expo wel het juiste vehikel is, door het 

ontbreken van financiële dekking voor de bereikbaarheidsopgave, door  

de negatieve maatschappelijke kosten- en batenanalyse, door negatieve 

ervaringen met Milaan 2015, de financiële risico’s en door het gebrek  

aan tijd om het beter uit te zoeken. Het zijn allemaal kleinere of grotere 

struikelblokken, die bij elkaar opgeteld een te groot obstakel vormen. 

En als dat punt bereikt is, dan is de rek uit het proces. Het ‘momentum’ 

voor de World Expo is geweest, het beleidsraam is gesloten.42 Het is als in 

de bekende frase van Victor Hugo, “an idea whose time has come”. De 

Amerikaanse politicoloog Kingdon laat zien hoe ideeën en beleidsplannen 

op de agenda komen, maar ook hoe die daar weer vanaf raken als niet op 

het juiste moment de juiste stromen bij elkaar komen en er een ‘window 

of opportunity’ ontstaat. Kingdon stelt dat er verschillende beleidsstromen 

tegelijkertijd aan de orde zijn, die toevalligerwijs of door effectieve sturing 

door een ‘policy entrepreneur’ aan elkaar gekoppeld raken en een beleids-

raam creëren. In het geval van de World Expo waren het juist de meerdere 
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stromen die bij elkaar komen en daarmee juist het beleidsraam sluiten. De 

lichten leken lange tijd op groen te staan, maar toen het moment daar 

was, was het ‘momentum’ al gepasseerd. Het beleidsraam raakte gesloten 

en de eerdere oplossingen werden niet meer gezien.

Daarmee verloopt het verhaal van de World Expo bijna als een soort tragedie, 

met een afloop die álle betrokken actoren betreuren. Het is te kort door de 

bocht om te stellen dat ‘het moment gewoon niet daar was’, maar deels is 

dat juist toch ook de kern van het verhaal. Er waren teveel factoren die 

optellen tot het besluit om géén gooi te doen naar de World Expo van 2025, 

waardoor het uiteindelijk een kwestie wordt van aftellen tot het momen-

tum voorbij is. 

Dit proces is te zien in figuur 1.
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Figuur 1   proces van vertellen, via meetellen naar op- of aftellen
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4 Conclusie: de dwingende logica 
van vertellen, meetellen, aftellen

We begonnen dit essay met het besluit van het kabinet om Rotterdam niet 

als kandidaat voor de World Expo zal voordragen. Dat is op zichzelf geen 

bijzonderheid. Plannen gaan vaker niet door en het is ook niet ongebruike-

lijk dat er protagonisten van het plan zijn die dat niet leuk vinden. Hier ligt 

de bijzonderheid in een ander element: namelijk dat het aanvankelijke 

enthousiasme en groeiend maatschappelijk draagvlak omslaat en tot een 

negatief besluit leidt. Dat besluit is ook geen direct gevolg van heel princi-

piële of overtuigde tegenstand vanuit de rijksoverheid en het wordt daar 

ook niet als een overwinning gevierd. Uiteindelijk is niemand werkelijk 

gelukkig met het besluit. De partijen aan de kant van de rijksoverheid  

vinden het nog steeds vervelend dat het een project met groot maatschap-

pelijk enthousiasme heeft moeten knakken. De initiatiefnemers ervaren 

verlies, omdat ze een grote kans voor Nederland en de regio Rotterdam 

missen, en omdat ze er al veel energie in gestoken hebben. Alle partijen 

voelen ook aan dat het besluit de onderlinge verhoudingen geen goed doet 

en dat het effect ervan nog lang zal doorwerken. De verhoudingen zijn 

niet direct verstoord, maar zeker wel bekoeld. Initiatiefnemers en maat-

schappelijke betrokkenen bedenken zich wel twee keer voordat ze hun 

nek uitsteken en met grote initiatieven komen. 

Heeft de Rijksoverheid dan een besluit genomen waar het eigenlijk niet 

achter staat? Die indruk krijgen we op basis van de interviews en docu-

menten niet. Men was en is er van overtuigd dat het op basis van deze 

plannen en onderbouwing eenvoudigweg niet kon – maar dat betekent 

niet dat het niet vervelend is en dat het misschien anders had gekund. 

Ook bij de lokale bestuurlijke partijen heerst er ongemak. De gemeente  

en provincie wilden het maatschappelijk initiatief voorop laten staan, dat 

was immers de basis van het hele project. De overheid wilde het niet over-

nemen. Maar het gevolg van die goede bedoeling was ook dat het eigenaar-

schap in het midden bleef liggen en de rijksoverheid uiteindelijk voor het 

blok kwam te staan. De initiatiefnemers hadden niet de intentie om ande-

ren voor ‘hun’ kosten op te laten draaien en vonden het logisch om toch al 

geplande infrastructurele ingrepen naar voren te halen. En wat is er eigen-
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lijk mis met majeure verbeteringen voor de stad in het kader van de Expo 

te plannen, als die in de decennia daarna nog heel veel meerwaarde gene-

reren? Tegelijkertijd zorgde dat wel voor een rekening die bij het Rijk kwam 

te liggen – dat was niet zo bedoeld, maar binnen de rekenmethode die 

daar werd gehanteerd betekenden die onderdelen van de plannen wel 

degelijk omvangrijke meerkosten voor het Rijk. 

Zo komen alle partijen uiteindelijk op een resultaat dat ze niet bedoeld 

hadden en waar ze achteraf gezien niet tevreden mee zijn. Er zijn in dit 

proces vooral verliezers. Iedereen lijkt met goede bedoelingen mee te 

doen, maar uiteindelijk krijgt een ander sentiment de overhand en is de 

mislukking niet te vermijden. Let op, de mislukking was natuurlijk wel te 

vermijden: initiatiefnemers hadden een ander plan in kunnen dienen, 

medeoverheden hadden meer kunnen doen, de rijksoverheid had anders 

kunnen besluiten. De boodschap hier is dat iedereen ongeveer gedaan 

heeft wat van hem of haar te verwachten viel en ook niemand grote fou-

ten heeft gemaakt. Er lijkt eerder sprake van iets anders: een patroon dat 

maakt dat ondanks goede bedoelingen en op zichzelf voldoende goed spel 

de uitkomst voor iedereen toch negatief is. Die conclusie zullen we hier 

nader onderbouwen en specificeren. 

De drie invalshoeken schetsen een beeld van een grillig patroon van inter-

fererende ontwikkelingen die steeds meer met elkaar verbonden raken. 

Het zijn verschillende lijnen die als stromen (‘policy streams’) uiteindelijk 

bij elkaar komen en op elkaar inwerken, en er zodoende toe leiden dat het 

‘window of opportunity’ sluit. Voor de een lijkt het alsof dat heel plotseling 

gebeurt, en het beleidsraam met een klap wordt dichtgeslagen, voor ande-

ren is dat heel geleidelijk verlopen en werd het beleidsraam kleiner en 

kleiner, tot uiteindelijk het moment ook voorbij is. Zoals een van de  

betrokkenen stelt: “Het was veel zijlicht. Maar ook zijlicht geeft licht.” 

4.1 Vertellen: door wie, aan wie en met wie? 
Voor elk groot – of klein – project waar veel partijen aan mee doen is het 

nodig om een goed verhaal, een wenkend perspectief te hebben. Een ver-

haal is goed als verschillende actoren zich ermee kunnen en willen identi-

ficeren en zich eraan willen en ook kunnen verbinden. Wereldvrede is iets 

waar iedereen zich aan wil verbinden, maar wat kan iemand in Nederland 

doen aan oorlog in Zuid-Sudan? Je wilt wel bijdragen, maar meer dan ‘mo-

rele steun’ kunnen mensen vaak niet geven. Dat ligt anders bij een project 

om kinderen in arme wijken te laten sporten: daar kun je in meevoelen én 
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je kunt er iets aan doen. Het verhaal roept niet alleen op tot instemming, 

maar ook tot actie. 

Om instemming en actie te genereren is het belangrijk dat een verhaal 

niet alleen mobiliseert, maar ook ruimte laat voor eigen interpretatie. Een 

goed verhaal is geen werkinstructie of handboek, maar biedt de mogelijk-

heid voor creativiteit en eigen invulling door de luisteraar. De ander moet 

het verhaal zich letterlijk eigen kunnen maken. Anderen moeten in het 

verhaal kunnen instappen. Dat biedt ruimte voor een breder palet aan 

acties, maar ook aan een ruimer palet aan betekenissen. Sommigen stap-

pen in het project om arme kinderen te laten sporten omdat ze armoede 

en sociale ongelijkheid belangrijke kwesties vinden – anderen vinden 

sport belangrijk, of vinden het goed dat kinderen veel buiten kunnen zijn. 

Vanuit heel verschillende waarden en betekenissen ontstaat dan betrok-

kenheid en eigenaarschap voor een verhaal. 

Een goed verhaal heeft de potentie om een gevarieerd en veelzijdig publiek 

te raken. Bedrijven luisteren op een andere manier naar het verhaal dan 

dat overheidsorganisaties dat zullen doen. Een succesvol verhaal is een-

duidig, maar moet draagvlak hebben van een veelzijdig publiek en daarom 

voldoende ruimte hebben voor de verschillende elementen waar verschil-

lende actoren naar zullen zoeken. Een goed verhaal richt én maakt ruimte; 

is specifiek én open tegelijk; de verteller draagt het over aan het publiek, 

maar het publiek kan er zelf mee aan het werk: 

G  Formuleer een overtuigend verhaal, dat aansluit bij een veelzijdig publiek  

en ruimte laat voor eigen interpretatie en eigen betekenis. 

Ook de vertellers van het verhaal zijn van belang. Het maakt uit wie het 

verhaal vertelt. We kennen allemaal de productpresentaties van Steve Jobs 

van Apple of Elon Musk van Tesla. Hier vertelt de ‘founder’ zelf over zijn 

nieuwe product; hij is het gezicht van het merk, de verpersoonlijking van 

de beweging die zijn producten moeten uitstralen. Dat vereist vertellend 

vermogen bij de founder, en dat is niet iedereen gegeven, maar er schuilt 

ook nog een tweede risico in: het voelt al snel als ‘wij van wc-eend advise-

ren wc-eend’. Verhalen klinken vaak beter als niet de eigenaar maar een 

ander ze vertelt. Het verhaal van een prachtig hotel op een nog onontdekt 

strand klinkt beter en geloofwaardiger uit de mond van een recente ge-

bruiker dan de eigenaar. En helemaal als een vriend of goede bekende het 

vertelt. Zo gaat vertellen niet zozeer over het zenden vanuit één punt naar 
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zoveel mogelijk plekken, maar ook om het creëren van cirkels van vertel-

len, waarin allerlei anderen het verhaal van het project vertellen. Niet 

rechtstreeks de adressant aanspreken, maar regisseren dat het verhaal 

langs verschillende vertellers uiteindelijk op dezelfde plek uit komt. Het 

‘gonst’ er van, ‘iedereen heeft het er over’, het ‘is overal’. Zo verandert een 

pitch voor een mogelijk project langzaam in een aanzwellend gesprek over 

een project dat er eigenlijk al is – er moet alleen nog even over besloten 

worden. Dat zijn processen die geen enkele verteller helemaal in de hand 

heeft, maar bewust ontwerp en regie zijn wel degelijk mogelijk. 

In het geval van de World Expo valt op dat er in de kringen van het be-

drijfsleven en bepaalde maatschappelijke kringen heel veel gesprek was, 

maar elders veel minder. Het politieke en ook Haagse gesprek was wel 

gevoerd, maar minder krachtig. Terwijl in de kringen rondom de Expo een 

heel rijk gesprek gaande was, met allerlei soorten vertellers en een breed 

publiek, was het elders stil. Daardoor bleef de interactie in de laatste fase 

van de besluitvorming beperkt tot het antwoord van één partij of de vraag 

van één ander. In een rijk gesprek, door veel partijen gevoed, is een derge-

lijk eenduidig antwoord veel lastiger. Een krachtige lobby is dan ook niet 

alleen gericht op het zo goed mogelijk vertellen van het eigen verhaal, 

maar ook op het in stelling brengen van een brede kring van verhalen-

vertellers die in staat zijn om een breed publiek te kunnen bereiken. 

G  Breng verschillende verhalenvertellers in positie om het verhaal aan  

uiteenlopende publieken over te brengen.

Een derde element dat voortvloeit uit deze focus op het narratief heeft 

betrekking op eigenaarschap: van wie is het verhaal? In het proces rond de 

World Expo constateren overheidspartijen op zowel regionaal, provinciaal 

als nationaal niveau dat het eerst en vooral een maatschappelijk initiatief 

is. Daarmee neemt men echter vooral een afwachtende houding aan. De 

gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben zich zeer actief 

achter het initiatief geschaard en veel ondersteuning geboden, maar lijken 

zich – richting de Rijksoverheid – niet als ‘eigenaar’ van het plan te hebben 

opgesteld. 

De Rijksoverheid op zijn beurt koos de positie van de passieve luisteraar: 

achteroverleunend, beschouwend en kritisch beoordelend. Een relevante 

vraag voor de overheidsorganisaties, op alle schalen, is dan ook: hoe ver-
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houden wij ons tot een dergelijk initiatief? Dat lijkt wellicht een eenvou-

dige vraag, maar ieder antwoord heeft andere consequenties voor je rol  

in het proces. En het niet maken van een keuze dus ook. Overheden, van 

nationaal tot regionaal niveau, zien de ‘participatieve overheid’ als een 

belangrijke (toekomstige) rol van de overheid. Maar om die rol ook daad-

werkelijk vorm te geven, levert nog veel ongemak op. Dat ongemak tekent 

zich rond de World Expo nadrukkelijk af. Bij de Rijksoverheid heeft dat 

geresulteerd in een houding van mee-stribbelen: wel meebewegen, maar 

niet meegeven. En hoewel de gemeenten en provincie het initiatief wel 

expliciet steunen benadrukken ook zij dat ze het maatschappelijk initia-

tief niet over willen nemen. Zo ontstaat onbedoeld een patstelling: de 

kracht van het verhaal is het maatschappelijk eigenaarschap en de over-

heden die daarin gepaste afstand weten te bewaren, maar de zwakte van 

datzelfde verhaal is dat er weinig ruimte is om krachtig in te stappen door 

overheden. En uiteindelijk is voor veel van de benodigde interventies wél 

krachtig overheidshandelen nodig en kunnen maatschappelijke partijen 

weinig betekenen. ‘Niet willen overnemen’ en ‘een krachtig maatschappe-

lijk initiatief’ volgen goed uit het ingezette verhaal, maar ze helpen niet 

om de World Expo daadwerkelijk te realiseren. Het is belangrijk dat par-

tijen eigenaarschap kunnen tonen voor een verhaal en letterlijk kunnen 

instappen; maar de vraag is wel hoe dat voor overheden werkt in verhalen 

waarin juist maatschappelijke inzet en betrokkenheid de hoofdlijn vormt. 

Dat probleem kennen we al langer uit kleinschalige initiatieven, maar 

rond de Expo deed het zich voor het eerst voor rond een groot project. 

G  Bouw het verhaal zo op dat partijen kunnen instappen en mede eigenaar-

schap kunnen ontwikkelen. 

4.2  Meetellen: Joint fact finding
Tegelijkertijd gaat het in complexe besluitvorming nooit om het verhaal 

alleen. Er moet ook onderbouwing zijn, de cijfers moeten kloppen. Er is 

veel discussie mogelijk over de vraag wat belangrijker is: een goed verhaal 

of goede cijfers. Vast staat wel dat besluiten zelden zonder deugdelijke 

cijfers genomen worden. En in het geval van de World Expo bleken de  

cijfers uiteindelijk een barrière voor een positief besluit. Die barrière werd 

bovendien pas zichtbaar toen er eigenlijk al geen ruimte meer was om 

aanpassingen te doen of discussie over de cijfers te voeren. De uitkomsten 

van de mkba kwamen laat, toen de tijd voor de inschrijving al begon te 

dringen en er geen ruimte meer was voor herstel.
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Cijfers en doorrekeningen worden ten onrechte vaak als vaststaande feiten 

gezien. Een berekening klopt, in die zin dat het herhalen van dezelfde be-

rekening, met dezelfde waarden, grootheden en formules, tot dezelfde 

uitkomst leidt. Dat is het objectieve deel van de berekening. Maar daar-

achter schuilt een heel spectrum van keuzes. Keuzes over feiten die wel  

of niet worden meegerekend, over waarden die aan moeilijk meetbare 

fenomenen worden toegekend en rekenregels die worden toegepast. Die 

keuzes leiden tot een objectieve berekening, maar zelf zijn de keuzes niet 

objectief. 

Niet objectief betekent ook niet dat de keuzes per se helemaal politiek 

gekleurd zijn. Soms wel natuurlijk: partijen kunnen hun plannen oppoet-

sen door kosten over een heel lange tijd af te schrijven – of beter nog,  

buiten beschouwing laten – en allerlei indirecte baten opvoeren en op-

waarderen. Maar vaak gaat het om veel meer technische keuzes, die  

gemaakt moeten worden om een rekenmodel voor de doorrekening te 

maken. Er moet een waarde worden toegekend en dan wordt er vanuit 

modelmatige overwegingen geredeneerd. De waarde van maatschappe-

lijke participatie is bijvoorbeeld moeilijk te kwantificeren en nog veel 

moeilijker in financiële termen uit te drukken. Participatie is belangrijk en 

als het toeneemt dan vinden de meeste mensen dat goed: maar is het ook 

doelmatig? En wat is de waarde ervan? Hoe verhoudt het belang ervan 

zich tot de kosten? Dan zijn er technische keuzes nodig, die enorm door-

werken in de uiteindelijke uitkomsten van de berekening. Die keuzes zijn 

in het model wel zichtbaar, maar niet altijd onderwerp van discussie. 

De discussie over het model komt in de praktijk hierdoor vaak pas los als 

de uitkomsten bekend zijn. En dan wordt het een discussie die gepoliti-

seerd raakt: partijen die protest aantekenen worden als ‘slechte verliezers’ 

gezien. Zo wordt een technische discussie die grote politieke consequen-

ties heeft gevoerd als een politieke discussie die naar technische onderde-

len verplaatst. Dat eerste is heel deugdelijk, het tweede voelt als ‘vals spel’. 

Voor het eerste wordt weinig ruimte gemaakt, het tweede komt pas los 

aan het einde van het proces – als het eigenlijk al te laat is. 

Daarom wordt er in veel complexe besluitvormingsprocessen geïnvesteerd 

in een traject van ‘joint fact finding’. Partijen doorlopen samen het proces 

om de feiten te selecteren, maken samen de keuzes over de waarden die 

ze toekennen, en kijken ook samen naar de verhoudingen en causale rela-

ties. Dat kan voorkomen dat de strijd over de cijfers al is beslecht voor het 



43De World Expo Rotterdam 2025

oordeel is geveld en het creëert gaandeweg het proces ook gedeelde bete-

kenis en begrip. Zowel voor overheden als voor de initiatiefnemers is het 

van belang om de cruciale vragen die achter de berekeningen liggen expli-

ciet op tafel te leggen. Door samen tot de cijfermatige onderbouwingen  

te komen, is de kans aanzienlijk groter dat beelden en interpretaties van 

verschillende partijen zullen convergeren in plaats van divergeren, en er  

in elk geval op het niveau van de ‘feiten’ overeenstemming gevonden kan 

worden. Vanuit een gezamenlijk beeld kunnen vervolgens gesprekken over 

de risico’s, de verdeling en dekking gemakkelijker worden gevoerd, omdat 

er dan in elk geval een gemeenschappelijke basis is en men vanuit dezelf-

de berekeningen redeneert. Dit voorkomt dat partijen met hun eigen uit-

komsten tegenover elkaar komen te staan en de weg terug dan bijna niet 

meer mogelijk is. Een goed gesprek over wat er in de berekeningen wordt 

meegenomen verwordt dan tot een politiek over het intrekken of bijstellen 

van de feiten – als het toerekenen naar een gewenste uitkomst. 

G  Betrek al in een vroege fase verschillende betrokkenen en belanghebbenden 

bij het proces van rekenen en tekenen, om gezamenlijk tot overeenstemming 

te komen over de cijfers. 

4.3  Aftellen: an idea whose time has come 
Het initiatief om de World Expo naar Nederland te halen heeft laten zien 

hoe tijd, in de vorm van een helder gemarkeerde stip aan de horizon met 

de daarbij horende concrete deadlines op korte termijn, als versneller kan 

functioneren voor ontwikkelingen in het heden. Zoals de betrokkenen 

stellen, is het evenement vooral een vehikel, als een duidelijk moment in 

de tijd ‘waarop we er moeten staan’. En dat punt in de toekomst maakt 

heel concrete acties in het heden mogelijk. Al aftellend naar het moment 

dat het evenement daar is, zijn er vele stappen die gezet moeten en kun-

nen worden, om ervoor te zorgen dat er in 2025 een goed evenement kan 

worden georganiseerd. Daarmee bereikt een evenement, dat per definitie 

tijdelijk is, een effect dat de ‘eigen tijd’ van het evenement ver overstijgt. 

Het proces van de World Expo laat daarnaast ook zien dat dwingende 

deadlines, horend bij het proces van de bie, helpen om een gedeeld gevoel 

van urgentie te creëren en op basis daarvan verschillende partijen bijeen 

weet te brengen. Op die wijze zijn deadlines en procedures een heel pro-

ductief onderdeel van een initiatief. Maar uiteindelijk werden de deadlines 

toch een beperkende factor. Het ambitieuze tijdpad en de noodzaak om 

snel tot een beslissing te komen, leidde ertoe dat er onvoldoende tijd ge-

nomen kon worden om geschillen te beslechten, oplossingen voor de nog 
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onbeantwoorde vragen te vinden en financiële dekking te zoeken voor 

bijvoorbeeld de bereikbaarheidsopgave. 

Maar tegelijkertijd speelt er ook nog een tweede element. Niet alleen be-

gint langzaam maar zeker de tijd te dringen, het momentum kan ook pas-

seren. Bezien vanuit een stromenmodel waarbij verschillende (beleids-)

stromen op een gegeven moment bij elkaar komen en daarmee een gun-

stig klimaat of de goede randvoorwaarden vormen voor een bepaald  

besluit, ontstaat op dat moment een window of opportunity, een beleids-

raam: “An idea whose time has come.”. Maar ook het tegenovergestelde 

kan aan de orde zijn: een beleidsraam dat langzaam maar zeker sluit.  

Dan is het een kwestie van aftellen tot het momentum uiteindelijk is  

gepasseerd. 

Toch hoeft dat niet te betekenen dat dit proces je gewoon overkomt. Het 

bij elkaar komen van verschillende stromen, waardoor een gunstig kli-

maat ontstaat voor een idee of een bepaald besluit, kan toevalligerwijs 

ontstaan, maar verschillende actoren kunnen daar ook bewust en gericht 

invloed op uitoefenen, als ‘policy entrepreneurs’. Dat vraagt om inzicht in 

de verschillende processen die tegelijkertijd aan de orde zijn en (soms 

licht) met elkaar interfereren, om begrip van de context waarbinnen een 

verhaal zijn werk moet doen of een lobby op gericht moet zijn, maar ook 

om een gevoel voor de tijd. Wanneer is het nodig om te versnellen, en 

wanneer juist om te vertragen? Wachten als ‘de tijd gewoon niet rijp is’, 

versnellen als er zich een kans voordoet. Of actief zoeken naar een door-

braak als een proces ergens vastloopt. Besluitvormingsprocessen draaien 

uiteindelijk voor een heel groot deel om het vinden van het juiste moment 

voor een plan of voor beleid. 

G  Heb aandacht voor het samenspel tussen( interfererende) ontwikkelingen 

die de temporele context vormgeven waarbinnen besluiten vallen, om het 

juiste moment te herkennen (timing) of actief momentum te creëren. 
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Afsluitend
Het initiatief om de World Expo naar Rotterdam te halen betrof een uniek 

proces, een gedurfde maar ingewikkelde ambitie. Een initiatief dat in vorm 

en omvang nieuw was voor alle betrokken actoren. Anders dan anders. 

Dat maakt het heel krachtig, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar. Er zijn 

geen routines om op terug te vallen, geen referentiekaders, geen eerdere 

ervaringen waar men van kan leren. Daardoor is het ook een kwestie van 

uitvinden, van pionieren, van aftasten hoe zo’n proces in samenwerking 

met elkaar vorm te geven. In dit essay hebben wij geprobeerd duiding te 

geven aan het procesverloop rond de World Expo 2025, voorbij het discours 

van lef of laf. We hebben gekeken naar de berichtgeving over het initiatief 

en gesproken met betrokken partijen om er vervolgens lering uit te kunnen 

trekken. We zochten het patroon dat uiteindelijk heeft gemaakt dat ondanks 

mooie ambities, goede bedoelingen en een knap gespeeld strategisch spel 

de uitkomst voor iedereen toch nog negatief of teleurstellend is, en op het 

einde niet meer te keren. Met de geformuleerde lessen zien wij kansen 

voor samenwerking tussen maatschappelijke initiatieven en overheden. 

Opdat het in de toekomst wel lukt om overtuigende verhalen (vertellen), 

gedragen berekeningen (meetellen) en dwingende deadlines (aftellen) te 

laten optellen tot een gezamenlijk tot stand gebracht groot evenement met 

een permanente waarde.
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Over de nsob

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 
De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob) verzorgt sinds 
1989 hoogwaardig postacademische opleidingen. In dat jaar besloten 
de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam tot de 
oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.  
Sinds juli 1995 participeren behalve de Universiteit Leiden en  
de Erasmus Universiteit Rotterdam ook de Universiteit Utrecht,  
de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft,  
de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam in  
de nsob. Vanaf haar aanvang streeft de nsob ernaar om met 
geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment van 
het management in openbaar bestuur en publieke sector bij te dragen 
aan een hoogwaardig openbaar bestuur. 
 De opleidingen van de nsob onderscheiden zich door geavanceerde 
didactische concepten, een excellent docentenkorps van top- 
wetenschappers en vooraanstaande professionals uit de praktijk en 
intensieve en kleinschalige onderwijsvormen. De opleidingen bieden 
een mix van cognitieve verdieping, theoretische en professionele  
reflectie, oefening in professionele en persoonlijke competenties,  
toepassing van kennis en inzichten in complexe advies- en 
onderzoeksopdrachten. De opleidingen zoeken de grenzen van weten 
en kunnen op en dagen de deelnemers uit hetzelfde te doen. 
 De nsob is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidings- 
instituut voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die 
functie wil de nsob bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over 
openbaar bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische 
vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende 
verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen en 
over de vormgeving en instrumentering van veranderingen in die 
domeinen. 
 De nsob werkt aan vragen die worden aangereikt door 
opdrachtgevers uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook 
aan vragen die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en 
professionele reflectie. De nsob biedt ruimte en inspiratie voor gasten 
uit de praktijk en de wetenschap, tijdens en na hun loopbaan.  
De nsob organiseert publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke 
en professionele publicaties. 

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
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