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1 Meanderen

In 2013 onderzocht de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(oeso) de organisatie van het waterbeheer in Nederland. In het daaropvolgende rap-

port ‘Water Governance in the Netherlands: Fit for the future?’ uit 2014, scoort het Neder-

landse waterbeheer een 8,5 en positioneert de oeso het als internationale standaard. 

Toch ziet de oeso ook enkele aandachtspunten. Zo betwijfelt de oeso of het financie-

ringssysteem, gegeven de grote opgaven die bijvoorbeeld door klimaatverandering op 

Nederland afkomen, wel voldoende toekomstbestendig is. Daarnaast meent de oeso 

dat de economische prikkels om efficiënt om te gaan met ‘te veel’, ‘te weinig’ en ‘te 

vervuild’ water, kunnen worden versterkt en dat het waterbewustzijn in Nederland 

laag is. 

Het oeso-rapport was voor de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie 

Schultz van Haegen, aanleiding om het gesignaleerde bekostigingsvraagstuk nader  

te verkennen met de partners van het Bestuursakkoord Water (het Rijk, de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en 

de Vereniging van waterbedrijven in Nederland). En hierop besloot het bestuur van  

de Unie van Waterschappen een ad-hoc commissie in te stellen die de mogelijke aan-

passing van het belastingstelsel van de waterschappen onderzoekt: de Commissie 

Aanpassing Belastingstelsel waterschappen (cab). 

Daar waar de cab onderzoekt wat financieel-technisch potentiële oplossingen voor 

het bekostigingsvraagstuk kunnen zijn, hebben Hetty Klavers, Hein van Stokkom en 

Gerhard van den Top ons namens het Uniebestuur gevraagd hen op lichtvoetige wijze 

een spiegel voor te houden met betrekking tot het proces dat hierbij past.1 Kort na de 

start hebben we in overleg met de opdrachtgevers de opdracht opnieuw geformuleerd. 

Concreet werd de opdracht een voorstel te maken voor de inrichting van het proces voor 

het voeren van een waarde gedreven dialoog over een toekomstbestendige verdeling 

van lusten en lasten in het waterbeheer. Het verzoek was ons te baseren op analyses 

van recente casuïstiek op andere beleidsdomeinen en voor alle fases van het proces 

suggesties te geven voor passend leiderschap en aansprekende taal, dat alles rekening 

houdend met de bijzondere context van de waterschappen. Met die vraag zijn we in 

het kader van onze eindopdracht van de mpa-opleiding vol enthousiasme aan de slag 

gegaan. 

We waren op voorhand niet goed bekend met de wereld van de waterschappen, 

maar deze lacune hebben we snel opgevuld met een gang op internet, gesprekken met 

mensen binnen en buiten het ‘waterveld’ en een on-site bezoek aan een waterschap. 

Deze kennismaking met de praktijk was informatief en inspirerend en gaf ons stof tot 

nadenken. Cruciaal was het gesprek met Ernst ten Heuvelhof die ons met zijn ‘dode-

lijke opmerking’ op het spoor zette na te gaan of er überhaupt wel een probleem was! 

Na verder onderzoek kwamen we meer en meer tot de overtuiging dat er in ieder geval 

op dit moment geen probleem leek te zijn. Deze zienswijze hebben we besproken met 

Hetty Klavers. Toen bleek dat zij dit beeld herkende, hebben we vervolgens het ogen-

schijnlijk ontbreken van urgentie als centrale gedachte genomen. Ingegeven door het 

specifieke verzoek van onze opdrachtgevers om hen op een lichtvoetige manier te 

spiegelen, hebben we meanderend langs literatuur en voorbeeldcasuïstiek in onze 
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verdere zoektocht de betekenis hiervan getoetst en uitgediept. Als vanzelf ontstond 

hierbij de gedachte om onze opdracht in de vorm van een essay uit te werken. Deze 

vorm biedt immers ook de vrijheid en de ruimte om onze bespiegelingen te larderen 

met ervaringen die we hebben opgedaan bij het ‘proeven, ruiken en voelen’ tijdens 

onze zoektocht, iets wat we relevant vinden om mee te geven aan onze opdracht-

gevers, omdat ze ons nadrukkelijk hebben uitgenodigd met een ‘buitenblik’ naar het 

vraagstuk te kijken. 

Voor een goed begrip van onze bespiegelingen is enige kennis van de relevante 

context noodzakelijk. Dit essay begint daarom met een verkenning van het ‘waterveld’ 

(‘Waterbeheer binnen de functionele democratie’). Naast de wijze waarop in Nederland 

het waterbeheer wordt gefinancierd kijken we naar de positie van de waterschappen 

in dit geheel. In ‘Stromen die (niet) samenvloeien’ volgt de kern van ons essay. Uit-

gaande van de vraag of er op dit moment een urgent probleem is, formuleren we in  

dit hoofdstuk het handelingsperspectief voor de waterschappen. Suggesties voor hoe 

de waterschappen – als ze dat zouden willen – urgentie kunnen creëren en het waarde-

bewustzijn kunnen bevorderen, geven we daarna in ‘Problematiseren en waterbewust-

zijn’. Op diverse plaatsen in dit essay beschrijven we lessen die zijn te leren uit de 

door ons bestudeerde voorbeeldcasuïstiek. Dit doen we in bondige passages die steeds 

zijn toegespitst op het dan betreffende thema. Omdat de integrale analyses van de 

gebruikte casuïstiek extra inzichten bieden aan de opdrachtgevers, hebben we deze  

in ‘Aftakkingen’ opgenomen. Tot slot bevat ‘Water reflecties’ ons nawoord. Hierin  

beschrijven we onder meer wat naar ons idee de relevantie van dit essay is voor de 

algemene bestuurskundige praktijk.
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“In de huidige financiering zijn met name juridische en/of beleidsmatige en bestuur-

lijke prikkels aan de orde. Voor een groot deel is de huidige financiering primair inge-

richt op het terugwinnen van de gemaakte kosten. Vaak is daarbij gekozen voor een 

eenvoudig belastingsysteem waardoor de perceptiekosten in verhouding blijven met  

de hoogte van de heffing. Het solidariteitsbeginsel is daarbij vaak bepalend, waarbij in 

zekere mate rekening wordt gehouden met het belang dat verschillende gebruikers 

hebben bij de geleverde waterdienst en -taak. Het hoofdbestanddeel van de kosten  

bestaat uit vaste kosten voor aanleg en onderhoud van infrastructuur, waardoor de 

intensiteit en mate van gebruik in beperkte mate onderscheidend zijn. In de huidige 

financiering zijn weinig gedragsbeïnvloedende financiële prikkels aanwezig; bij een 

aantal watertaken en -diensten wordt jaarlijks afgerekend op de mate van gebruik. 

Een groot deel van de watertaken en -diensten hebben een grondslag die wel is geba-

seerd op het gebruik of baat (bijvoorbeeld de zuiveringsheffing), maar de afrekening 

vindt niet sec plaats op basis van de mate van gebruik.”

Bron:  Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer,  

Twijnstra Gudde en Tauw, 14 april 2015.

Het aandeel van natuur, recreatie en visserij 
(kleiner dan 1 procent van de totale lasten). 

Inzicht in de opbouw van de kosten en de verdeling van de lasten wordt in figuur 4 
hoofdcategorie van watertaken en 
volume van ieder blokje komt overeen met het relatieve aandeel.

Figuur 4. Overzicht van de kostenopbouw en lastenverdeling voor
-diensten (gegroepeerd naar de hoofdcategorieën Watersysteem, Veiligheid, Afvalwaterketen, 
Drinkwater en Productiewater). 

et aandeel van natuur, recreatie en visserij is dermate gering dat ze in de figuur niet
(kleiner dan 1 procent van de totale lasten). 

Inzicht in de opbouw van de kosten en de verdeling van de lasten wordt in figuur 4 gegeven.
hoofdcategorie van watertaken en -diensten de verhouding van de kosten en lasten weergegeven. Het 
volume van ieder blokje komt overeen met het relatieve aandeel.

 

 

  
 

Figuur 4. Overzicht van de kostenopbouw en lastenverdeling voor de onderscheiden watertaken en 
diensten (gegroepeerd naar de hoofdcategorieën Watersysteem, Veiligheid, Afvalwaterketen, 

Drinkwater en Productiewater). 

niet zichtbaar zijn 

gegeven. Hier is per 
de verhouding van de kosten en lasten weergegeven. Het 

de onderscheiden watertaken en 
diensten (gegroepeerd naar de hoofdcategorieën Watersysteem, Veiligheid, Afvalwaterketen, 
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2 Waterbeheer binnen de functionele democratie

Nederlanders leven met en van water. We kennen sinds de 13e eeuw waterschappen 

en vanaf dat moment hebben we land op het water (terug)gewonnen, houden we ge-

bieden veilig en zorgen we voor voldoende water door een ingenieus stelsel van kunst-

matige en natuurlijke infrastructuur. Inmiddels exporteren we onze kennis succesvol 

naar het buitenland. Het waterbeheer draagt hiermee bij aan de economische ontwik-

keling van Nederland. Dit is een prestatie van formaat die met name gezien wordt 

door het buitenland. In het gesprek met Henk Ovink, watergezant voor het Koninkrijk, 

ontlokte hem dit de uitspraak dat we ons land pas leren kennen in het buitenland. En 

eerlijk is eerlijk, één van de eerste dingen die we op onze respectievelijke buitenland-

verblijven voor de mpa te horen kregen, was de goede reputatie van Nederland in de 

omgang met water. 

Het waterbeheer kent veel spelers. Er zijn taken voor het Rijk, de provincies, de 

gemeenten, de waterschappen, drinkwaterbedrijven en private partijen. En waterbe-

heer gaat over grote bedragen. In 2013 waren de totale kosten van het waterbeheer  

8,7 miljard euro. Hiervan had 2,6 miljard euro betrekking op de taken van de water-

schappen.2 Zie het kader hiernaast voor een overzicht van taken en financiering.

De 22 waterschappen zijn verantwoordelijk voor goed regionaal en lokaal waterbe-

heer. Ze zorgen ervoor dat we droge voeten houden en dat we over schoon en voldoen-

de water beschikken.3 Van oudsher dragen de waterschappen bij aan technologische 

ontwikkelingen en innovatie in het waterbeheer. De jaarlijkse kosten van de water-

schappen worden gedekt door de opbrengsten van drie belastingheffingen: de water-

systeemheffing (ongeveer 49%); de zuiveringsheffing (ongeveer 48%); en de veront-

reinigingsheffing (ongeveer 3%). Oorspronkelijk was het profijtbeginsel dominant in  

de waterschapsbelasting. Zoals watergraaf Stefan Kuks tijdens het interview aangaf, 

gold lange tijd ‘belang -betalen- zeggenschap’. Maar met de uitbreiding van de taken 

van de waterschappen werd het solidariteitsbeginsel bepalender. Het hoofdbestanddeel 

van de kosten bestaat uit vaste kosten voor aanleg en onderhoud van infrastructuur, 

waardoor de intensiteit en mate van gebruik in beperkte mate onderscheidend zijn.

De waterschappen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de fysieke inrich-

ting van Nederland en ze zijn onderdeel van de bestuurlijke inrichting van ons land: 

het zijn functionele democratieën. Tot 2006 hadden waterschapsbesturen een ‘besloten’ 

karakter.4 Alleen enkele specifieke belangencategorieën hadden zeggenschap. Heel 

lang waren hierdoor vooral het ‘ongebouwd’ en ‘bebouwd’ bepalend in het waterbe-

heer en was deze wereld voor veel mensen daarbuiten onbekend. Sinds de Wet moder-

nisering waterschapsbestel van 2006 bestaat een gesloten systeem van categorieën 

belanghebbenden. Hierbij zijn de zeggenschapsgerechtigde en de belastingplichtige 

categorieën van belanghebbenden gelijkgeschakeld en verving het lijstenstelsel het 

personenstelsel. Dit laatste geeft politieke partijen de mogelijkheid de uitoefening van 

de waterschapstaken meer te beïnvloeden en het waterbeheer bij een groter publiek 

bekend te maken. Of dit zo is laten we in het midden. Feit is dat bij de waterschaps-

verkiezingen in 2015 (toen deze gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen  

waren) de opkomst 43,5% was, het dubbele van de verkiezingen daarvoor. 
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De waterschappen hebben ook op ander vlak betekenis gehad. Ze hebben hun 

stempel gedrukt op de bestuurlijke cultuur van Nederland doordat zij als platform 

fungeerden waar relevante partijen werden betrokken bij kwesties die hen raakten. 

Waterschappen zijn zo goed als de uitvinders van het ‘poldermodel’!

Maar net zo min als de democratische rechtsstaat is de functionele democratie een 

rustig bezit. De afgelopen jaren is verschillende keren het bestaansrecht van de water-

schappen ter discussie gesteld, onder andere vanwege de lage opkomst bij de verkie-

zingen. Afschaffing van de waterschappen en onderbrenging bij bijvoorbeeld provin-

cies of Rijkswaterstaat zou kostenbesparend zijn en leiden tot vermindering van de 

bestuurlijke drukte. Zelf zijn de waterschappen overtuigd van hun maatschappelijke 

meerwaarde en hun bestaansrecht. De discussie over het bestaansrecht vinden ze ver-

moeiend en willen ze beëindigen. Hans Oosters, sinds begin dit jaar de nieuwe voor-

zitter van de Unie van Waterschappen, benadrukte dit in januari van dit jaar nog eens 

in Binnenlands Bestuur.5 Met deze uitspraak houdt hij zelf de discussie in ieder geval 

levend.
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3 Stromen die (niet) samenvloeien

De waterschappen hebben naar aanleiding van het oeso-rapport de cab ingesteld die 

kijkt naar een eventuele herijking van het eigen belastingstelsel.6 Maar ligt het wel 

voor de hand om te handelen alsof sprake is van een (urgent) probleem als de oeso 

Nederland een 8,5 als rapportcijfer geeft en ons als mondiale referentie neerzet op het 

gebied van waterbeheer? Als deze organisatie bovendien aangeeft dat Nederland het 

goed doet, maar dat a greater focus on long-term financial sustainability nodig is?

Onze twijfel nam toe door de bevindingen van de cab, die in het kader van haar 

onderzoek een ronde langs de waterschappen heeft gemaakt. Uit de rapportage blijkt 

dat het belastingstelsel van de waterschappen op dit moment redelijk goed functio-

neert. De rapportage vermeldt: “Dit komt tot uitdrukking in de gemiddelde scores die 

de waterschappen en de externe stakeholders op dit moment aan het stelsel toekennen 

(gemiddeld een 7 voor waterkwaliteit en waterzuivering en een 6 voor andere taken 

betreffende het watersysteem). Voor de toekomst wordt een lagere score toegekend 

(gemiddeld een 5 respectievelijk een 4). De cab is dan ook tot het oordeel gekomen dat 

geen sprake is van urgentie op korte termijn, wel voor de wat langere termijn. Op basis 

hiervan heeft de cab gemeend dat het goed is het proces, dat aanvankelijk met zeer 

grote haast van start is gegaan, om te buigen naar een proces onder tempo. Dit geeft 

de cab de ruimte om de komende tijd zorgvuldig te werk te gaan en om aan het eind 

met goed afgewogen voorstellen te komen.”7 

Omdat daarnaast blijkt dat de bereidheid om de diverse heffingen van de water-

schappen te betalen erg hoog is (de betalingsbereidheid is meer dan 95%8) en als het 

bovendien zo is dat de politiek onder meer via het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

voor de komende decennia geld gereserveerd heeft en de kosten op de korte termijn 

niet schrikbarend zullen stijgen, denken we dat van urgentie geen sprake is. Maar  

laten we eerst dieper ingaan op het begrip ‘urgentie’. 

Allereerst maken we dan onderscheid tussen ‘urgentie’ en ‘gevoelde urgentie’ 

(sense of urgency). Dit onderscheid is van belang omdat ‘urgentie’ is gerelateerd aan  

het probleem en ‘gevoelde urgentie’ is gerelateerd aan handelen of gedrag. Of anders 

geformuleerd, spreken we van het verschil tussen de ‘expert’s notion of urgency’ en de 

‘citizen’s notion of urgency’. Een urgent probleem kunnen we omschrijven als een pro-

bleem dat acuut en reëel is. Gevoelde urgentie kunnen we verwoorden als de mate 

waarin partijen zich bewust zijn van een probleem of een kans en deze beleven als 

een noodzaak tot handelen. Gevoelde urgentie is niet alleen de rationele overtuiging 

dat er problemen of kansen liggen die tot handelen dwingen, het raakt aan waarden 

(zoals bijvoorbeeld de urgentie om met de toenemende vergrijzing te kijken naar de 

betaalbaarheid van de pensioenen, ook met het oog op de houdbaarheid van het stel-

sel voor latere generaties).

Hier nu dringt zich de koppeling op met de aanbeveling van de oeso dat het water-

bewustzijn in Nederland verbeterd kan worden (zodat dit een positieve impuls geeft 

voor de legitimatie van toekomstige opgaven en de heffingen die hiervoor moeten 

worden geïnd). De oeso vindt het waterbewustzijn in Nederland laag. Het rapport ver-

meldt: “A striking fact in Dutch water governance is the awareness gap among citizens about 

key water management functions, how they are performed and by whom (…), as well as their 
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low perception in terms of flood protection, water risks and costs. In practice, many people are 

not aware of the basics about evacuation policy, the origin of the water they drink, whether 

their property is built on a flood plain, the regional water authorities they correspond to, the 

real cost of water management, or the threats to ecosystem services.”9 De oeso verklaart dit 

ook: “The awareness gap is largely a result of a high level of trust in government and the  

successful avoidance of major flood disasters since 1953.” Juist doordat het waterbeheer  

in Nederland zo goed georganiseerd is, zijn we ons nauwelijks bewust wat hier voor 

nodig is en wat er bij komt kijken. Het succes van het Nederlandse waterbeheer ont-

neemt ons bovendien het zicht op de waarden die ten grondslag liggen aan het water-

beheer. We hebben het met andere woorden zo goed georganiseerd dat veel mensen 

het belang ervan slecht op waarde kunnen schatten en er gebrek is aan waardebe-

wustzijn.

Bij nadere beschouwing constateren we daarom dat ogenschijnlijk geen sprake is 

van urgentie: er lijkt geen acuut probleem te zijn en evenmin lijkt sprake van gevoelde 

urgentie. Om dit op het punt van een mogelijk probleem nog iets aan te scherpen lijkt 

het dat er – in termen van expert’s notion of urgency – noch vanuit financieel-economische 

invalshoek noch vanuit technisch-inhoudelijke invalshoek sprake is van een urgent 

probleem. 

Wat betekent dit alles nu voor de waterschappen? Want urgentie lijkt onmisbaar 

voor het aanpakken van problemen. Als er sprake zou zijn van reële, acute en dwin-

Window of op
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gende problemen binnen het waterbeheer dan zouden de waterschappen en de part-

ners nadrukkelijk de urgentie voelen om te handelen. 

Een politieke stelregel is dat een probleem alleen wordt opgelost als een succes kan 

worden behaald. Aaron Wildawsky zegt hierover dat onoplosbare problemen niet op de 

agenda komen en dat in het geval van falend beleid goal displacement ervoor zorgt dat 

een issue weer van de agenda verdwijnt. J.W. Kingdon beschrijft dit fenomeen als een 

window of opportunity dat ontstaat op het moment dat drie ‘stromen’ samenvloeien die 

zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen: de problemenstroom, de beleids- of alter-

natievenstroom en de politieke stroom. De politieke stroom bepaalt of iets op de poli-

tieke agenda komt en timing en een pleitbezorger of entrepreneur die dit realiseert zijn 

hierbij uitermate relevant. 

De door ons bestudeerde casus Passend onderwijs laat goed zien hoe dit werkt.10  

Het wetsvoorstel Passend onderwijs kende een lange aanlooptijd. Al langer bestond 

het inhoudelijke probleem dat het niet meer lukte om alle kinderen het onderwijs te 

geven dat zij verdienden. Pas vanaf 2010 ontstond vanwege de crisis ook financiële 

urgentie. Daarnaast was er de ontwikkeling van de decentralisatie van de zorg, waar-

onder de invoering van de Jeugdwet. De combinatie inhoud, beleid en politiek maakte 

dat het passend onderwijs tijdens het kabinet Rutte II voortvarend werd ingevoerd. 

Overigens leert de casus Rekeningrijden, over het beprijzen van automobiliteit, dat 

de aanwezigheid van een window of opportunity nog geen garantie biedt dat een urgent 

probleem daadwerkelijk wordt opgelost. Bij de besluitvorming over de invoering van 

het rekeningrijden en later de kilometerheffing bleken de zoektocht naar draagvlak, 

het dynamische karakter van het probleem, oplossingen die onderdeel werden van het 

probleem, de gebruikte taal, de economische crisis en de effectiviteit van andere be-

wust ingezette strategieën (bouwen en beter benutten van wegen) van cruciaal belang 

te zijn. Ondanks het window of opportunity is daardoor geen fundamenteel andere wijze 

van betaling van automobiliteit gerealiseerd. 

Ook de geschiedenis van de waterschappen zelf levert hier relevante lessen. Er zijn 

in het recente verleden twee voorstellen gedaan om het belastingstelsel van de water-

schappen te wijzigen. Het eerste voorstel viel samen met een ingrijpende wijziging 

van de samenstelling van het bestuur van de waterschappen, waarbij het personen-

kiesstelsel werd vervangen door een lijstenstelsel. De wijziging van het financierings-

stelsel werd in de wet verweven met het stelsel van zeggenschap en heeft kunnen mee-

liften met het window of opportunity dat het bood. Het tweede voorbeeld was minder 

succesvol. De voorstellen tot wijziging van het financieringsstelsel uit 2011 stonden  

op zichzelf en kwamen ‘slechts’ neer op een verschuiving van de lasten tussen de aan-

gewezen categorieën. Hiervoor was geen (gepercipieerde) urgentie. De aangekondigde 

wijzigingen bleken op weinig draagvlak te kunnen rekenen bij belangrijke stakeholders 

(onder andere lto) en onder die druk besloot staatssecretaris Atsma het wetsvoorstel 

niet in te dienen en zijn vingers hier niet aan te branden.

Terug naar het huidige vraagstuk. De lage urgentie maakt dat er op dit moment 

geen window of opportunity is. Het oeso-rapport lijkt in dit opzicht geen fundamentele 

wijziging te hebben veroorzaakt. Zie bijgaande figuur.11 

Naar ons idee zou een realistische strategie van de waterschappen daarom kunnen 

zijn om een eventuele herijking van het belastingstelsel beter niet actief zelf (bewust of 

onbewust) op de politieke agenda te zetten en met de uitwerking hiervan onder de 

radar te blijven. Het politiseren van deze niet urgente kwestie zou namelijk het risico 
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kunnen geven dat onbedoeld het bestaansrecht van de waterschappen weer op de 

agenda verschijnt. In dit kader viel ons een uitspraak op van Hans Oosters in het eer-

der aangehaalde interview in Binnenlands Bestuur. Hierin zei hij: “In het voorjaar van 

2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Samen met gemeenten en provincies willen 

we bij de kabinetsformatie inbrengen dat wij als decentrale overheden ruimte moeten 

krijgen om ons werk goed aan te pakken. Dat verdraagt zich niet met langdradige 

structuurdiscussies.” Zeker in dit licht bezien is het verstandig dat de waterschappen 

niet in deze periode met een eventuele herijking van het belastingstelsel naar buiten 

komen. 

Dit betekent evenwel niet dat de waterschappen niets hoeven doen, het is meer 

een ‘actief op de handen zitten.’ Totdat de problemenstroom, beleidsstroom en poli-

tieke stroom samenvloeien, moeten de waterschappen alert en actiebereid blijven, 

zodat ze op het moment dat exogene ontwikkelingen voor – gewenste of ongewenste –  

urgentie zorgen, opnieuw de strategie kunnen bepalen en zo nodig actie kunnen on-

dernemen. In de nabije toekomst zijn dat soort ‘natuurlijke’ momenten bijvoorbeeld 

mogelijke wetgeving rondom waterkwaliteit, de evaluatie van het Bestuursakkoord 

Water of een nieuw Regeerakkoord. Een eventuele crisis is ook een voorbeeld van een 

natuurlijk moment. Zoals bekend kan die onvoorziene kansen bieden (never waste a 

good crisis).

In termen van leiderschap is actief op de handen zitten niet voor iedere bestuurder 

even makkelijk. Het is een bijna tegennatuurlijke handeling, die vraagt om goede com-

municatieve en relationele vaardigheden om uit te kunnen leggen waarom nu geen 

(zichtbare) actie wordt ondernomen en zo  als bestuurder de verbinding weet te be-

houden met de eigen medewerkers en relevante stakeholders. In ‘De taal is een hond’ 

van A.L. Snijders uit 2012 vonden we een treffend citaat over ‘Cunctator’ dat dit illus-

treert: “Meester u zou ons vertellen wat een lijntrekker is. Oke jongens, luister goed, 

Hannibal wilde vechten! Logisch dat is wat elke generaal wil, daarom heeft hij dat vak 

gekozen. Rome was in grote verwarring, had geen antwoord. Na veel gepraat en gedon-

der stuurde men Fabius Cunctator op hem af. Die zag al gauw dat hij geen kans had en 

koos een zeer moedige strategie, die van de lafheid. Hij liet zijn leger steeds eventjes 

aan Hannibal zien op de lijn van de horizon. En als de Karthager er dan grommend op 

af kwam verdween Fabius weer. Aanvankelijk begreep niemand er iets van. Ook zijn 

eigen mensen vonden hem een lafaard. Maar na enige jaren sarren, was het leger  

van Hannibal gedemoraliseerd, verzwakt en de olifanten vel over been. Met een klein 

troepje stak hij tenslotte maar weer over naar Afrika. Fabius, die de bijnaam Cunctator 

– aarzelaar, lijntrekker – had gekregen, aanvankelijk een scheldnaam, zag zich met 

roem overladen. Cunctator kon hij zich nu met trots noemen, hij had gezegevierd door 

niet te zegevieren.” Een passend adagium in waterschapstaal zou worden: ‘Heb lef, 

wees laf!’12

Naast de eerder genoemde vaardigheden is een goed ontwikkelde politiek-bestuur-

lijke sensitiviteit van belang. In meer algemene bewoordingen komen we qua vereist 

leiderschap al snel uit bij adaptive leadership waarbij er een directe relatie ligt tussen 

het betreffende vraagstuk en de leiderschapsstijl.
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4 Problematiseren en waterbewustzijn

Hiervoor zagen we dat op dit moment de urgentie lijkt te ontbreken en dat de water-

schappen er verstandig aan doen om actief op de handen te zitten. Maar dat is niet 

het enige handelingsperspectief voor de waterschappen. Ze kunnen door urgentie te 

creëren zelf het vraagstuk geregisseerd agenderen. Hierbij geldt dat de aard van het 

probleem bepaalt wat reële handelingsperspectieven zijn. Daarom verdiepen we ons 

eerst in de aard van het door de oeso gesignaleerde toekomstige probleem.

Problemen zijn er in verschillende soorten. Robert Hoppe onderscheidt in zijn boek 

‘The Governance of Problems’ vier typen problemen, uitgaande van enerzijds de mate 

van zekerheid over een probleem en over de relatie tussen het doel en de middelen  

en anderzijds de mate van overeenstemming over onderliggende waarden.

Het is zeer de vraag in hoeverre er zekerheid bestaat over de problemen die de oeso 

voorziet en over de relatie tussen het doel en de middelen. In het rapport lezen we 

namelijk: “Several trends are influencing the financial sustainability of Dutch water manage-

ment. These developments include climate change, a stagnation of economic growth, a possible 

integration of higher level government institutions, a further decentralization of water manage-

ment tasks, and growing regional disparities.”13 En verderop: “Insights into potential future 

water management costs are important for ensuring that government budgets are financially 

sustainable and compatible with projections of fiscal deficit and public debt (…). A major con-

cern is climate change, which may increase flood risks in the Netherlands because of sea level 

rise, higher peak discharges of rivers and more intense rainfall events (…). There are, moreover, 

concerns that climate change may increase risks of summer droughts, which cause shortfalls in 

freshwater supply and insufficient water for transport in inland waterways (…).”14

Hieruit blijkt dat maar de vraag is welke problemen precies zullen ontstaan en of 

deze problemen (allemaal) te relateren zijn aan de taken van de waterschappen. Voor 

het brede domein van het waterbeheer (de taken gerelateerd aan de 8,7 miljard euro) 

zijn er ‘known-knowns’: we weten dat sprake is van stoffen uit diffuse bronnen, zoals 

bijvoorbeeld fosfaten, die van het land in het oppervlaktewater spoelen. Bij de ‘known-

unknowns’ weten we bijvoorbeeld dat onder meer medicijnresten die via het riool in 

het water komen mogelijk slecht te traceren zijn, mogelijk slecht uit het water te  

filteren zijn en mogelijk gezondheidseffecten hebben via het drinkwater. De ‘unknown-

unknowns’ spreken voor zich: die kennen we nu nog niet.

En misschien dat meer aannames of prognoses bekend zijn op het gebied van wa-

terveiligheid dan met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van waterkwali-

teit, maar ook dan nog blijft veel onzeker. Wellicht zijn de gevolgen van de komende 

veranderingen wel meer te relateren aan de taken van het Rijk, omdat bijvoorbeeld 

over 25 jaar nieuwe zeeweringen nodig zijn. Ook relevant hierbij is de onduidelijkheid 

over de zogenaamde lead-time. Dat is de tijdsperiode die nodig is om een probleem op 

te lossen. Meer precies betreft de lead-time de periode tussen de interventie of maat-

regel en het gewenste effect. Als het bijvoorbeeld dertig jaar kost om onderzoek naar 

een nieuw type zeewering te doen, deze te testen, de besluitvorming en de financiering 

te regelen en het werk uit te voeren, dan moet minimaal dertig jaar tevoren gestart 

worden want anders zou er nu al urgentie zijn. 

Daarnaast leert de casus Rekeningrijden ons dat problemen dynamisch kunnen 
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zijn. De nagestreefde doelen in deze casus gingen schuiven en allerlei verschillende 

aspecten zoals milieu, klimaat, veiligheid, opbouw fiscaal stelsel rond de auto, schaar-

ste aan wegcapaciteit, openbaar vervoer, ict en belastingdruk op de samenleving, 

zorgden voor een dynamiek die op voorhand slecht was te overzien.15 

Het tweede bepalende criterium in de typering van Hoppe is zoals gezegd de mate 

van overeenstemming over de onderliggende waarden. Uit de eerste bevindingen van 

de cab blijkt dat de interne en externe stakeholders in het algemeen eensluidend zijn 

in de wens dat een eventueel nieuw stelsel eenvoudig uitvoerbaar, handhaafbaar, uit-

legbaar en transparant moet zijn, maar niet tot hogere perceptiekosten mag leiden 

(kort en bondig samengevat als: “Als het beter kan dan moet het beter, maar niet tegen 

elke prijs”.16) Wat hierbij opvalt is dat in de opdracht aan de cab is aangegeven wat de 

onderliggende waarden van een eventueel toekomstig financieringsstelsel moeten 

zijn: “Eventuele wijzigingen (en het stelsel dat daaruit voortvloeit) moeten voldoen 

aan de criteria uitlegbaar, transparant, robuust, rechtvaardig, maatschappelijk gedragen, 

eenvoudig uit te voeren en doelmatig (lage perceptiekosten).” De overlap in de door de 

stakeholders gewenste waarden en de waarden in de opdracht aan de cab is zo groot 

dat we vermoeden dat in de vraagstelling (onbewust) al een deel van het antwoord 

besloten lag. Zelfs als dit niet zo was, is het goed te realiseren dat het hier geen abso-
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lute waarden betreft en dat de daadwerkelijke betekenis van die waarden in samen-

spraak met relevante stakeholders zal moeten worden bepaald. Hierover straks meer.

Een aanwijzing voor de verschillen in onderliggende waarden menen we ook te 

zien in het voorstel tot wijziging van het financieringsstelsel uit 2006 dat uiteindelijk 

in 2009 is ingevoerd. De belangrijkste aanleiding om die wijziging voor te stellen was 

meer transparantie van het belastingstelsel en een aanscherping van de relatie tussen  

belang en betaling. Het ‘oude’ onderscheid tussen solidariteitsdeel en profijtdeel 

moest blijven bestaan. Het solidariteitsdeel van de heffing wordt opgebracht door de 

ingezetenen en blijft gebaseerd op de inwonerdichtheid van het waterschapsgebied. 

Het profijtdeel wordt opgebracht door de vier categorieën (ingezetenen, bebouwd,  

ongebouwd en natuur) gezamenlijk. De hoogte van de heffing voor deze categorieën 

wordt in het nieuwe voorstel bepaald aan de hand van de omvang van het te bescher-

men belang. De waardeverhouding van de te beschermen onroerende zaken vormt 

hiervoor de grondslag. De keuze om de watersysteemheffing op zowel het solidariteit 

als het profijtbeginsel te baseren, komt voort uit het feit dat het waterschap zowel 

maatregelen treft die aan een ieder in het gebied min of meer gelijkelijk ten goede 

komen (algemeen belang), als maatregelen in het belang van een of meer specifieke 

groepen (specifieke belang). Kernwaarden in 2006 waren transparant, robuust en her-

kenbaar. Vóór het voorstel van 2006 kon een waterschap in grote mate zelf bepalen op 

welke wijze het belang en daarmee het kostenaandeel van een groep belastingbetalers 

werd bepaald. Hier werden in de praktijk een soort vuistregels voor gebruikt. 

De wet van 2009 was al snel aan kritiek onderhevig vanwege uiteenlopende redenen; 

waarvan de belangrijkste een zogenaamde ’weeffout’ was, waardoor de categorie agra-

risch te veel belasting zou moeten betalen. Daarbij kwam dat het waterschap aan het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) een per jaar oplopend substantieel bedrag 

moest bijdragen. De wet werd daarom geëvalueerd, maar dit gebeurde op een technische 

inhoudelijke manier. Er is op basis van berekeningen aangegeven wat de verschuivingen 

in afdrachten waren ten aanzien van de verschillende categorieen. Die verschuivingen 

waren opgetreden omdat ‘de omvang van het te beschermen belang’ op een geheel 

andere wijze was bepaald in de nieuwe wet. In de toen volstrekt nieuwe wijze van 

financieren had het voor de hand gelegen in de evaluatie niet alleen te kijken naar  

wie er meer of minder betaalde, maar ook naar de dieper liggende waarden daaronder. 

Vragen als wat vinden we een rechtvaardige bijdrage van welke categorie en waarom, 

zijn essentieel. Moet het antwoord op deze vraag maatschappelijk gedragen worden  

of juist door de overheid worden bepaald? Moeten ook anderen dan ingezetenen bij-

dragen aan het solidariteitsdeel? Wezenlijke vragen waar wellicht toen de tijd nog  

onvoldoende rijp voor was. Wil een nieuwe wijziging succesvol worden, dan moeten 

deze vragen worden besproken en waar mogelijk worden beantwoord. Via het benoe-

men van waarden of het belang kan er een gezamenlijke overtuiging ontstaan dat er 

kansen liggen om een rechtvaardig systeem te bouwen. Transparant, robuust en her-

kenbaar waren de waarden waarop het nieuwe financieringssysteem in 2006 moest 

worden gebouwd, maar die zijn niet zonder meer geschikt om bovengenoemde vragen 

mee te beantwoorden. Had men meer gezocht naar een gezamenlijk uitgangspunt met 

deelbelangen, dan was de verdeelsleutel tussen de categorieën wellicht meer gedragen 

en succesvol geweest. 

En al eerder zagen we dat het succes van het Nederlandse waterbeheer ons het 

zicht heeft ontnomen op de waarden die ten grondslag liggen aan het waterbeheer. 
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Het toekomstige probleem voor de waterschappen kwalificeert dus op zijn minst als 

een ‘deels gestructureerd probleem’ maar mogelijk zelfs als een ‘ongestructureerd 

probleem’. Zie voorgaande figuur.17

Nu we meer zicht hebben op de aard van het probleem, kunnen we verkennen wat 

voor de waterschappen reële handelingsperspectieven zijn als ze stappen zouden wil-

len zetten om zelf urgentie te creëren. Of anders geformuleerd: hoe kunnen de water-

schappen omgaan met toekomstige ontwikkelingen die nog onbekende maatregelen 

vereisen, waar waarschijnlijk meer financiële middelen voor nodig zijn? 

In grote lijnen zien we naast de al eerder genoemde strategie van ‘op de handen 

zitten’ drie mogelijke strategieën (zie de figuur hieronder). Een eerste mogelijke strategie 

kan zijn dat de waterschappen zowel meer duidelijkheid creëren over (de urgentie 

van) het probleem als dat ze de gevoelde urgentie (het water- of waardebewustzijn 

bevorderen (de middelste groene pijl). Een tweede mogelijke strategie kan zijn om enkel 

in te zetten op het creëren van gevoelde urgentie (de onderste groene pijl). De eerste 

twee strategieën typeren we als een slow strategy. Deze strategie werken we hierna 

voor de casus van de waterschappen verder uit. In ‘Water reflecties’ beschrijven we  

de relevantie van dit concept voor de algemene bestuurskundige praktijk. Een derde 

mogelijke strategie, die we het meest risicovol vinden voor de waterschappen, is die 

waarbij de waterschappen enkel inzetten op het creëren van urgentie ten aanzien van 

het probleem (de bovenste groene pijl). We lopen ze alle drie langs. 
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Martijn van der Steen gaat in zijn proefschrift over vergrijzing uit 2009 in op bestu-

ringsinterventies ingeval van een toekomstperspectief dat handelen vereist.18 Hij be-

stempelt dit als weerbarstiger dan bijvoorbeeld ingrijpen bij een acute kwestie, omdat 

het belang of de noodzaak meestal niet evident is en kan worden betwist door ande-

ren. Of omdat het belang onvoldoende kan concurreren met andere (actuele) belangen. 

De vraag die opkomt is dan vaak of er op dit moment gehandeld moet worden. Daar-

naast komt het nadenken over de langere termijn, ondanks alle goede bedoelingen, 

vaak in de verdrukking doordat actuele kwesties de aandacht wegzuigen. 

Maar het is niet onmogelijk. Door verder in de tijd te kijken en kennis te ontwikke-

len, kan op verschillende manieren de afstand tot de perspectivische toekomst wor-

den verkleind. Dit kan bijvoorbeeld door forecasting, foresighting en critical futures.19  

Zie de bijgaande tabel voor het onderscheid tussen de drie vormen.

Forecasting Foresight/futuring Critical futures 

Doel 
Beschrijft hoe de 
toekomst zal zijn. 

Beschrijft hoe de toe-
komst kan zijn. 

Beschrijft de onderlig-
gende assumpties en 
patronen van het den-
ken over de toekomst. 

Activiteit Voorspellen. Vooruitzien, verkennen. 
Reflectie op 
metaniveau. 

Product 
Productie van  
zekerheid. 

Productie denkbare mo-
gelijkheden. 

Inzicht in diepe, im-
pliciete assumpties, 
waarden en machts-
coalities. 

Methode 

Gebaseerd op veri-
fieerbare bronnen, 
‘crisp’ data en 
‘strakke’ causale 
modellen. 

Gebaseerd op bredere 
kennis, kunde en er-
varingen, ‘fuzzy’ infor-
matie, brede range aan 
creatieve, interactieve 
en associatieve  
methoden. 

Zoeken naar waarden, 
keuzes en assumpties 
die onder systemen en 
denkpatronen liggen. 

De waterschappen zouden op deze manier kennis kunnen ontwikkelen, die ze objec-

tief en afgewogen kunnen gebruiken door het benutten van bestaande bronnen of 

door als opdrachtgever zelf onderzoeken te initiëren.

Maar kennis alleen zal niet voldoende zijn om hun stakeholders te overtuigen.20  

Er is een verhaal bij nodig, een narratief, dat overtuigt. De gevoelde betekenis van het  

narratief zal vier kwaliteitsfactoren moeten omvatten, aldus Van der Steen: 

1. Representatie: een aansprekend toekomstbeeld verpakt in een goed communiceer-

bare vertelling. 

2. Redenering: kwaliteit van de argumentatie over de toekomst en de feiten (systema-

tiek en informatie) die de argumentatie ondersteunen.  

3. Realisme: het toekomstbeeld is met de actualiteit verbonden, sporen ervan zijn 

reeds zichtbaar en het is voor het publiek geloofwaardig.  

4. Reputatie: het gezag van de verteller als persoon of instituut en autoriteit ten aan-

zien van een specifiek domein of toekomst.  
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Het maken van toekomstscenario’s is een krachtige manier om in verschillende 

mogelijke toekomsten te denken. Hierbij is van belang dat relevante stakeholders uit 

onder meer de wetenschap en de praktijk deelnemen (transdisciplinariteit), om op  

basis hiervan een handelingsperspectief te ontwikkelen. 

Verder is van belang dat de waterschappen techniek en inhoud met elkaar verbinden 

zodat voor de stakeholders ‘gedeelde’ waarden ontstaan. Dit geeft de mogelijkheid het 

probleem te reframen, waardoor meer ruimte ontstaat voor oplossingen als bijvoorbeeld 

productdifferentiatie, een beloningsstructuur of prijsprikkels. In het verleden spraken 

de waterschappen over het herstellen van de ‘weeffout’. Dat klonk en werd aangepakt 

als een louter technische aangelegenheid en dat was niet succesvol. Om die reden lijkt 

het ons geen goed idee als de waterschappen nu enkel spreken van ‘het eventueel 

wijzigen van het belastingstelsel’ en dit ‘probleem’ vanuit de techniek oplossen. 

In het verlengde hiervan lijkt het ons raadzaam dat de waterschappen ‘het probleem’ 

niet beperken tot de eigen taken (in financiële termen de 2,6 miljard euro). Gezien de 

samenhang van taken, kosten, financiering, en verwachte ontwikkelingen op het brede 

waterdomein21 zouden de waterschappen het probleem zo kunnen framen dat het alle 

taken op het brede waterdomein omvat (de eerder genoemde 8,7 miljard euro) en  

zouden ze de relevante stakeholders op dat bredere speelveld erbij kunnen betrekken.  

De casus Passend onderwijs leert dat het daarbij belangrijk is zelf regie op het proces 

te voeren. 

Een interessante invalshoek voor de waterschappen zou kunnen zijn om het vraag-

stuk van de toekomstbestendige financiering (in ieder geval ook) te benaderen vanuit 

de optiek van jongere generaties, aan de hand van de vraag wat er op dit moment moet 

gebeuren om ook voor latere generaties goed georganiseerd en betaalbaar waterbeheer 

te kunnen garanderen. 

Een van de aanleidingen om de awbz naar de gemeenten te decentraliseren was 

het gebrek aan informatie bij het Rijk. De gedachte was dat gemeenten, beter dan het 

Rijk, zicht hebben op de zorgbehoeften van hun burgers. Vertaald naar de context van 

de waterschappen kan het benutten van de lokale kennis en kunde van bijvoorbeeld 

de boeren (citizen’s science) behulpzaam zijn bij het (goedkoper) oplossen van eventuele 

(informatie)problemen in het lokale waterbeheer. Deze kennis kunnen de waterschap-

pen wellicht ook benutten bij het ontwikkelen van een benchmark, die de oeso aan-

beveelt.

In deze slow strategy blijft het van belang dat de waterschappen alert en actiebereid 

blijven op exogene ontwikkelingen die kansen of bedreigingen bieden. Dit alert zijn 

gedurende langere tijd is niet eenvoudig. Het vraagt misschien zelfs om het inrichten 

van een speciale eenheid dicht tegen het Uniebestuur aan om snel en direct toegang 

te hebben tot de beslissingsbevoegden, bij wijze van early warning. Daarnaast is van 

belang dat de waterschappen continu en goed de gevoelde urgentie van de burgers en 

andere stakeholders blijven volgen en dat ze nauwe aansluiting houden met kennis- 

onderzoeksinstellingen om de meest recente kennis voorhanden te hebben. 

Het creëren van urgentie om via een policy window tot een gewenste oplossing te 

komen is overigens niet vrijblijvend. Van der Steen plaatst de kanttekening dat door 

het creëren van urgentiegevoel de nadruk komt te liggen op processen en ruimte voor 

(noodzakelijke) verbetering, wat mogelijk ‘terugslaat’ op de instituties of praktijken in 

het eigen domein. Een narratief van de waterschappen dat ‘teveel’ urgentie creëert zou 

dus kunnen terugslaan op de waterschappen zelf (en mogelijk voor anderen weer aan-
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leiding kunnen zijn het bestaansrecht van de waterschappen ter discussie te stellen). 

Niet ver van huis vinden we een voorbeeld van een meer open aanpak. Bij de op-

richting van het Deltaprogramma is gekozen voor een zogenaamde adaptieve delta-

management aanpak. Hierbij richtte men een proces in waarbij in vertrouwen met alle 

partners actie werd ondernomen en met voortschrijdend inzicht maatregelen werden 

aanpast. Op voorhand weet geen van de partners hoe het inhoudelijke eindresultaat 

eruit ziet, maar in de tijd bezien de partners met elkaar wat de onderzoeksuitkomsten 

zijn en passen ze de plannen zo nodig aan. Belangrijk voor de waterschappen hierbij  

is het besef te hebben dat de eigen institutie ondergeschikt is aan het hogere doel dat 

vanuit de gezamenlijk gedragen waarden wordt geformuleerd. Een proces als dit 

vraagt veel tijd en een lange adem.

Strategieën om enkel het waardebewustzijn (bewustwording en in het verlengde 

daarvan gedragsbeïnvloeding) te vergroten liggen met name op het vlak van commu-

nicatie. Het bevorderen van het waterbewustzijn kan interessant zijn, omdat op deze 

(geleidelijke) manier wordt gewerkt aan draagvlak om op termijn – gedragen – tariefs-

verhogingen te kunnen doorvoeren. Behalve het al eerder genoemde narratief en  

framing kan hierbij worden gedacht aan de introductie van bijvoorbeeld apps, een  

urgentiemeter en gamification. Een meer structurele optie in dit spectrum is het werken 

aan het verstevigen van de maatschappelijke positie van de waterschappen zoals naar 

voren gebracht door Oenze Dijkstra, (toen nog) secretaris-directeur van waterschap 

Vechtstromen.

De kanttekeningen die we hiervoor plaatsten bij de eerder genoemde vorm van 

slow strategy zijn ook hier relevant. 

Een derde mogelijke strategie betreft het creëren van urgentie zonder tegelijk het 

waterbewustzijn te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is het ‘meeliften’ op de urgentie 

van andere maatschappelijke thema’s of ontwikkelingen door bijvoorbeeld het pro-

bleem te herformuleren. Een voorbeeld hiervan kan zijn aan te haken bij de actuele 

kwestie over het verruimen van het lokale belastinggebied. Dit soort handelen is zeker 

niet zonder risico’s, omdat men hiermee de regie uit handen geeft of dat de discussie 

wordt gevoerd op een minder logische plek (zie de casus Rekeningrijden).

Tot slot van dit hoofdstuk geven we nog enkele beschouwingen bij het oeso-advies 

om meer prijsprikkels in te voeren. Gegeven verschillende toekomstige ontwikkelingen 

waarbij er teveel, te weinig, dan wel water van de verkeerde kwaliteit zich aandient, 

moet het systeem van waterbeheer met betaalbare oplossingen komen. Hierbij sugge-

reert de oeso dat er ruimte is voor het introduceren van meer prijsprikkels. 

De ervaringen met prijsprikkels zijn in Nederland divers. Het terugdringen van auto-

mobiliteit door de prijsverhoging van brandstoffen is te beoordelen als niet geslaagd. 

Een hogere beprijzing van rookwaren lijkt wel geslaagd, maar de gelijktijdige campagne 

met gezondheidswaarschuwingen tegen roken kan van invloed zijn geweest omdat 

deze raakte aan onderliggende waarden van de rokers en mee-rokers. In die zin kan 

een prijsprikkel in combinatie met een keuzemoment leiden tot een meer bewuste 

keuze. Dit lijkt bijvoorbeeld ook het geval bij het onlangs ingevoerde betalen voor een 

plastic tasje. De prikkel zal wellicht voor een klein deel het luttele bedrag zijn dat  

ervoor betaald moet worden, maar het stimuleert mogelijk ook de bewustwording  

over een keuze met overwegingen voor een meer duurzame leefomgeving. In die zin 

kunnen prijsprikkels helpen bij het creëren van waterbewustzijn.

Maar andersom lijkt de redenering plausibeler. Over het algemeen kan men kosten 
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die ‘ongevoelig’ zijn, kosten die niet raken aan een waarde bij de betaler, afwentelen 

via de algemene middelen en kan men kosten die raken aan een waarde bij de betaler, 

individueel afwentelen. Tegen die achtergrond begrijpen we de suggestie van de oeso 

om het waterbewustzijn (=waardebewustzijn) te verbeteren, zodat toekomstige heffingen 

makkelijk kunnen worden geïnd. De waterschappen doen er goed aan meer kennis te 

ontwikkelen over de werking van prijsprikkels in het waterbeheer en ook over de uit-

werking ervan op de verschillende categorieën betalers. Burgers kunnen op dit punt 

hun gedrag namelijk slechts in beperkte mate aanpassen, terwijl bedrijven hier meer 

mogelijkheden of alternatieven hebben. Daarbij treedt na verloop van tijd het ver-

schijnsel op dat prijsprikkels hun effect verliezen als ze niet geïnternaliseerd zijn  

door de betalers, de zogenaamde reflexiviteit van prijsprikkels. 

Meer algemeen is het idee dat ‘het hanteren van een ‘eerlijk’ prijsmechanisme, 

leidt tot gewenst gedrag en een gewenste herverdeling van de lusten en lasten’ van 

een eenvoud die niet gold in de casus Rekeningrijden. We veronderstellen dat deze 

simpele beleidslogica ook voor het vraagstuk van de waterschappen niet zal opgaan 

omdat er wel een correlatie is, maar geen causale relatie. 

Als de waterschappen meer prijsprikkels gaan invoeren, kunnen ze overwegen  

een vorm van productdifferentiatie toe te passen. In meerdere gesprekken kwam het 

onderscheid naar voren tussen waterkwaliteit (bijvoorbeeld ‘de vervuiler betaalt’ of 

‘betalen voor het recreëren op of in schoon water’) en waterveiligheid (‘droge voeten’), 

waarbij het solidariteitsbeginsel voorop staat en dus niet een prijsprikkel. Voor ‘maat-

werk’ is een keuzemoment noodzakelijk om de begunstigde in de gelegenheid te stellen 

een afweging te maken. Voor bijvoorbeeld het bouwen van een huis op een plek waar 

relatief veel maatregelen nodig zijn om droge voeten te houden kan een ontwikkelaar 

of eigenaar zwaarder worden belast. Het instellen van een waarborgfonds voor water-

beheer, waarin deelnemers verantwoordelijkheden krijgen en risicodragend zijn in ruil 

voor financiële incentives, kunnen het eigenaarschap en het waterbewustzijn verster-

ken. Technisch is het mogelijk om per huishouden te meten waar welke ‘vervuilende’ 

stoffen geloosd worden op het rioleringsstelsel. De data over vervuiling worden gere-

gistreerd, geïdentificeerd en geadresseerd. Op basis van deze big brown data zou geïn-

troduceerd kunnen worden dat degene die veel vervuilt ook meer betaalt. Maar onder 

verwijzing naar de casus Rekeningrijden past hier een kanttekening. Het introduceert 

mogelijk gelijktijdig een privacy probleem omdat met de technische gegevens ook  

allerlei data naar de overheid worden gestuurd die diep ingrijpen in de persoonlijke 

levenssfeer. 

Overigens kennen prijsprikkels een plafond: als de prijs te hoog is zullen onbedoel-

de effecten optreden in de vorm van ongewenst gedrag door afnemers. Een voorbeeld 

hiervan is in plaats van vuil water te laten zuiveren, het illegaal te lozen omdat dit 

goedkoper is. Kleinschalig experimenteren met tariefsverhoging, het tarief net zo lang 

verhogen totdat afnemers het te hoog vinden, kan helpen dit omslagpunt te vinden. 

Daarnaast zien we nog een ander mechanisme. De decentralisatie van de awbz 

impliceerde voor gemeenten een prijsprikkel. Zij moesten bezuinigen en de zorg goed-

koper organiseren. Recent verschenen berichten in de media dat dit wellicht te succes-

vol gebeurde want er is ruim minder zorggeld uitgegeven. Dit leidt tot onrust bij de 

landelijke politiek en een voorzichtige discussie over eventuele extra kaders voor  

gemeenten. Hieruit blijkt dat een succesvolle prijsprikkel op het niveau van de water-

schappen, zou kunnen leiden tot een regelreflex bij de centrale overheid. Het is daar-
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om raadzaam in de eerder gesuggereerde toekomstscenario’s de uitwerking, houd-

baarheid en robuustheid van meer prijsprikkels op landelijk en regionaal niveau te 

verkennen. 

Tot slot nog dit. Uit de bevindingen van de cab blijkt dat vooral de externe stake-

holders ideeën en wensen hebben over de richting voor aanpassing van het stelsel in 

de toekomst. Ze vinden het belangrijk niet alleen in termen van belastinginstrumenten 

te denken, maar vooral ook te bezien of andere beleidsinstrumenten en prikkels de 

gewenste resultaten helpen te bereiken.22
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5 Aftakkingen

Op verzoek van onze opdrachtgevers hebben we gekeken naar andere recente voor-

beelden van herijking van beleid, die vergelijkbaar zouden kunnen zijn met de aan-

passing van het belastingstelsel van de waterschappen. In deze processen zouden 

wellicht vraagstukken, aanpassingen of ontwikkelingen zijn te vinden, die relevant 

zijn voor het proces dat moet worden ingericht om te komen tot een eventuele aan-

passing van het belastingstelsel van de waterschappen. 

Al snel kwam een aantal vergelijkbare vraagstukken bij ons op. We dachten onder 

meer aan de Decentralisatie van de awbz, Energie, Deltacommissaris, Rekeningrijden, 

Passend onderwijs, Wijzigingen in lokale belastingen en het Pensioenstelsel. Na een 

voorverkenning zagen we dat geen enkel proces in zijn geheel past op onze opdracht, 

maar dat er zeker deelaspecten uit ieder proces te halen zijn. We hebben de keuze 

gemaakt voor de casus Rekeningrijden, Passend onderwijs en de Decentralisatie van 

de awbz, omdat we dan een vergelijking kunnen maken met respectievelijk, een mis-

lukt proces dat over beprijzing gaat, een proces dat een onderwerp raakt dat net als 

water een ‘levensbehoefte’ is en een proces waarvan internationaal wordt erkend dat 

het goed geregeld is en moet blijven, maar financieel niet meer houdbaar was. 

Daarbij komt dat alle drie de onderwerpen in het recente verleden liggen, een her-

ijking van beleid voorstonden, waarbij tevens een herverdelingsvraagstuk speelde en 

zich in meer of mindere mate als ‘urgent’ probleem op de politieke agenda hadden 

gezet. Daarnaast zijn in deze voorbeelden veel actoren met verschillende belangen en 

uit verschillende bestuurslagen betrokken (geweest). 

rekeningrijden

Waarom dit onderwerp?

Het leven met water is zo vanzelfsprekend voor de Nederlanders, dat we er nauwelijks 

bewust over lijken na te denken. Het waterbeheer is goed georganiseerd en de awareness 

hiervan zo laag, dat beprijzing en wijzigingen ervan niet van invloed lijken te zijn in 

de wijze waarop wij leven met het water. Het agenderen van het herverdelen van de 

lusten en lasten van waterbeheer, kan zich vanuit dit perspectief goed spiegelen met 

het al heel lang lopende idee van het invoeren van een prijsmechanisme op de poli-

tieke agenda voor automobiliteit.

Daar is ook geprobeerd principes als ‘de vervuiler betaalt’ te introduceren, maar dit 

heeft na jaren discussie, nooit tot een fundamentele wijziging geleid. Het leven met 

water lijkt net als autogebruik de normaalste zaak van de wereld te zijn, zonder dat 

gedrag sterk wordt beïnvloed door verhoging of verlaging van de tarieven.

Een sterke focus op de inhoudelijke oplossingen voor het ‘probleem’, betrokken-

heid van vele stakeholders en de rol van taal in het discours zijn redenen om deze 

casuïstiek te spiegelen. De analyse is m.n. gebaseerd op relevante passages uit het 

proefschrift van Smaal, ‘Politieke strijd om de prijs van automobiliteit’23 en een interview 

met een betrokkene bij de invoering van de kilometerheffing. 
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Context

Sinds de jaren ‘90 is er nagedacht over oplossingen voor het fileprobleem en het terug-

dringen van verkeer in de steden. Eén van de bedachte oplossingen is het rekening-

rijden, een concept gericht op het belasten van het gebruik van de auto. Deze belasting 

is mogelijk door middel van een heffing per kilometer (bijvoorbeeld door middel van 

benzineaccijns) of door een heffing gekoppeld aan het gebruik op een bepaalde weg 

(bijvoorbeeld door middel van tolheffing) op een bepaald tijdstip.

De aandacht ging in het begin vooral uit naar de technische oplossingen. Zo waren 

er verschillende systemen, die real-time op de weg werden getest. Daarnaast is een 

studie gemaakt van voorbeelden uit landen als Engeland en Zweden. Ook de industrie 

liet zich horen door tal van vernuftige systemen aan te bieden. De inhoudelijke resul-

taten zijn vervolgens gebruikt voor de politieke discussie. Er kwam echter geen over-

eenstemming. Het plan werd in 2001 door Minister Netelenbos noodgedwongen ter-

zijde gelegd, vooral omdat er onvoldoende draagvlak aan het begin van dit proces was 

georganiseerd.

Na jaren stilstand is de discussie in 2005 weer hervat. Nu met een beleidsaccent op 

draagvlak. De anwb, werkgevers en werknemers, de gemeenten en de milieubeweging 

hebben toen hun advies aan het kabinet opgesteld. In plaats van rekeningrijden ont-

stond het begrip kilometerheffing. Het leek een poging om het policy window weer te 

openen. Eind 2007 maakte minister van verkeer Eurlings bekend dat vanaf 2012 de 

kilometerheffing zou worden ingevoerd voor vrachtauto’s en vanaf eind 2012 voor  

personenauto’s. In 2018 had het hele systeem moet werken, zonder tolpoortjes en  

in plaats daarvan met gebruikmaking van een satellietsysteem. In de verkiezings-

programma’s voor 2012 zien enkele partijen er nog steeds heil in. De aandacht is  

inmiddels verstild.

Het rekeningrijden of de kilometerheffing is tot op heden nooit ingevoerd.

Analyse 

Wat is de reden dat de kilometerheffing een stille dood is gestorven? Is ondanks jaren 

discussie hierover ‘het probleem’ niet acuut en reëel meer? Het is zeker dat de schaar-

ste aan beschikbare wegen is afgenomen door de economische crisis en de aanleg van 

nieuwe wegen de laatste jaren. Hierdoor is de gevoelde urgentie, waarin partijen zich 

bewust zijn van een fileprobleem en dat beleven als een noodzaak tot handelen op het 

gebied van beprijzing afgenomen. Daarnaast of misschien wel mede hierdoor is het 

huidige kabinet Rutte van start gegaan met vooral veel ‘positieve’ zaken voor de auto-

mobilist zoals: het invoeren van een maximumsnelheid van 130 km/u; het voorstel om 

jongeren vanaf 17 jaar al rijbevoegdheid te geven; het aanleggen van rijkswegen met 

voorgeschreven minimaal aantal rijstroken. ‘Rekeningrijden’ is een woord dat nauwe-

lijks nog wordt gebruikt en kent een negatieve connotatie.

De ontwikkeling in de casus Rekeningrijden analyserend valt ons het volgende op.

De formulering van het probleem en de oplossing daarvan, is in het algemeen rich-

tinggevend voor het handelingsrepertoire. Er was een fileprobleem en verkeersdrukte 

in de Randstad en vooral rondom de grote steden. Het idee ontstond dat via een eerlijk 

prijsmechanisme een oplossing zou komen en niet alleen voor het fileprobleem, maar 

ook voor de volgende aspecten:
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• financiering van de aanleg van infrastructuur;

• ‘verdelen’ schaarse capaciteit van de weg;

• omvang automobiliteit reguleren of beperken;

• ‘eerlijk’ betalen voor automobiliteit;

• ‘vergroening’ van het wagenpark.

Via genoemde aspecten kon de minister meerdere strategieën kiezen om het pro-

bleem op te lossen. We zien dat als gevolg van de negatieve connotatie van beprijzing 

van automobiliteit een accent komt te liggen op ‘bouwen’ en ‘beter benutten’, omdat 

hiervoor wel politiek draagvlak bleek te zijn. Afhankelijk van welk doel wordt nage-

streefd zijn milieu, klimaat, veiligheid, opbouw fiscaal stelsel rond de auto, schaarste 

aan wegcapaciteit, openbaar vervoer, ict en belastingdruk op de samenleving, verhalen  

die zich manifesteren rondom de verschillende varianten van het prijsmechanisme. 

We vinden dat het probleem dus ‘dynamisch’ is en naast een adaptieve beprijzing-

strategie ook andere strategieën vraagt. 

Wat zien we nu als we dit proces nader beschouwen? Allereerst zien we dat het 

idee dat het hanteren van een ‘eerlijk’ prijsmechanisme leidt tot gewenst gedrag en 

een gewenste herverdeling van de lusten en lasten rondom automobiliteit, van een 

eenvoud was, die niet is opgegaan. Het effect van het zogenaamde ‘kwartje van Kok’ 

was zeer beperkt in het terugdringen van het gebruik van de auto. Het ‘kwartje’ was 

een simpele fiscale maatregel om het begrotingstekort begin jaren ’90 op te lossen. 

Gelet hierop had het in de ontwikkeling van de invoering van rekeningrijden en de 

kilometerheffing voor de hand gelegen gedegen onderzoek te doen naar de vraag of 

een gebruikersprijsprikkel op dit onderwerp überhaupt effect zou hebben op het ge-

bruik van de auto. Fiscale maatregelen rondom het elektrisch rijden zijn wel heel sterk 

gedrag beïnvloedend gebleken, vooral rondom de aanschafbeslissing. Het is dus niet 

altijd duidelijk op welke wijze prijsprikkels gedrag beïnvloeden.

Vervolgens valt ons op dat bij de beprijzing van automobiliteit sinds de discussie 

over rekeningrijden en de kilometerheffing het ‘auto-accommoderen-verhaal’ te  

herkennen is in twee ‘eerlijk betalen verhalen’. Het eerste zoomt in op de relatief  

hoge kostenpost van de motorrijtuigenbelasting voor de automobilisten die weinig 

rijden en de relatief hoge aanschafbelasting in Nederland in vergelijking met andere 

Europese landen. De zogenaamde oneliners die hier bij passen zijn: ‘niet het bezit, 

maar het gebruik van de auto belasten, wie weinig rijdt, betaalt weinig’.

Het tweede ‘eerlijk-betalen-verhaal’ kan ook worden gezien als het ‘vergroenings-

verhaal’. Wie een auto rijdt met lage emissie krijgt korting op de motorrijtuigenbelas-

ting en aanschafbelasting. De autobranche heeft er zijn voordeel mee kunnen doen 

met de term ‘belastingvrij rijden’.

De bekostiging van een collectief goed, zoals een autoweg wel eerder werd be-

schouwd, kan worden opgelost door het internaliseren van kosten en opbrengsten of 

door externe sancties op te leggen. Zo zijn deze duidelijk terug te zien in het voorstel 

voor de kilometerheffing waarin de beprijzing is gedifferentieerd naar tijd, plaats en 

milieukenmerken van een auto. De oplossing van de externe sancties is terug te vinden 

in de toeritdosering bij snelwegen en het idee om te werken met kilometerquota.

Er is binnen de waterheffingen ruimte om kosten en opbrengsten te internaliseren. 

Hierbij zal ook goed gekeken moeten worden voor welke opgave het profijtbeginsel 

van toepassing is en tegelijkertijd het ‘eerlijk-betalen-verhaal’ ondersteunt. 
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Dan zagen we in onze analyse van dit proces nog het volgende. Oplossingen voor 

de invoering van rekeningrijden en kilometerheffing waren er genoeg, maar deze wer-

den op hun beurt ook geproblematiseerd en onderdeel van het discours. Zo kon het 

zijn dat de technische oplossing voor het afrekenen met de automobilist een privacy 

probleem introduceerde en komt de term ‘privacy poortjes’ voorbij. Het belichten van 

een specifiek aspect van een beprijzingsoplossing met als doel om het belachelijk te 

maken is framing, maar dan op een negatieve wijze. Zo zijn de uitspraken: ‘rekening-

rijden is betaald in de file staan’, het kastje voor de kilometerheffing in de auto te  

typeren als ‘spionagekastje’ en het idee van een betaalstrook benoemen als ‘yuppen-

baan’ voorbeelden van taal die effectieve invoering blokkeren en maken dat het policy 

window dicht gaat.

Een van de handelingsperspectieven om een verandering tot stand te brengen, is 

het creëren van draagvlak. Ook met betrekking tot dit onderwerp is daar, zo lezen wij 

in de evaluatie terug, wel iets over te zeggen.

Na de inhoudelijke oriëntatie op technische oplossingen voor het invoeren van het 

rekeningrijden in 2001, werd duidelijk dat op basis van deze inhoudelijke voortgang te 

weinig aandacht was besteed aan het creëren van draagvlak. Hierna werd een aanpak 

gekozen om met stakeholders vanaf het begin te komen tot draagvlak voor het invoeren 

van een prijsmechanisme.

De maatschappelijke steun voor het beleid van de overheid aangaande de invoe-

ring van een prijsmechanisme is in het politieke discours de laatste jaren dominant 

geweest. Het roept echter wel een paradoxaal beeld op. Wie namelijk op zoek is naar 

zo breed mogelijk draagvlak om een nieuw prijsmechanisme te introduceren, loopt 

het risico dat er helemaal geen verandering komt in de status-quo. De zoektocht naar 

een zo breed mogelijk draagvlak zal namelijk makkelijk kunnen verzanden in vage 

compromissen, waarbij transparantie en uitlegbaarheid onder druk komen te staan. 

Het is een opdracht van de politiek om grenzen te stellen en keuzes te maken en oog 

te houden voor de belangen van de minderheid. Het zoeken naar draagvlak is van  

belang, maar kent daarbij ook nadrukkelijk zijn beperkingen.

In de discussie over het invoeren van een prijsmechanisme voor automobiliteit is 

het niet altijd duidelijk waar de verschillende partijen voor staan. Het moeten werken 

met politieke coalities om meerderheden te vormen creëert een bepaalde politieke 

rationaliteit. Zaken die gevoelig liggen en electoraal lastig kunnen zijn, krijgen niet 

snel een duidelijk commitment. Het vraagstuk van de kilometerheffing was een derge-

lijk gevoelig dossier. Het is doorgaans niet rationeel en ook onnodig om macht te ver-

liezen voor zaken die in de maatschappij een wankel draagvlak hebben. Zeker als het 

om een vraagstuk gaat waarbij de zaken met de bestaande wetgeving en uitvoering 

gewoon goed geregeld zijn.

Draagvlak is een belangrijke factor om te komen tot passende oplossingen voor de 

herverdeling van lusten en lasten. Maar draagvlak moet geen doel op zich zijn. Een te 

grote focus op draagvlak heeft het gevaar in zich dat het leidt tot vage keuzes en dat 

bovendien het onderwerp in de gedepolitiseerde context ook niet zal kunnen rekenen 

op een heldere en duidelijke profilering van stakeholders. Per saldo betekent dat wie 

op zoek is naar zo groot mogelijk draagvlak, het risico loopt dat de status-quo blijft 

gehandhaafd en er geen beweging op de as van citizen’s notion of urgency wordt gereali-

seerd.
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Wat wij daarnaast ook vonden in onze analyse van dit onderwerp, is dat bij de be-

handeling van de voorstellen over rekeningrijden en kilometerheffing door de regering 

en het parlement is ingezet op een mogelijke samenwerking met de buurlanden en 

Europa. Het internationaal opschalen kan duiden op een legitimeringsstrategie voor 

het eigen beleid. Zo kunnen landen elkaars rolmodel zijn. Het heeft echter niets opge-

leverd in de voorstellen voor het betalen voor automobiliteit. Het internationaal op-

schalen en de roep om in Europees verband te komen tot een gezamenlijk prijsbeleid, 

lijkt soms echter ook de functie te hebben om zaken op de lange baan te schuiven.  

Het is namelijk vaak een proces van vele jaren om in Europa te komen gecoördineerde 

afspraken. Soms is dit ook een effectieve wijze om er voor te zorgen dat er geen besluit 

genomen. Bachrach en Baratz24 hebben dit in hun concept van nondecision-making als 

handelingsrepertoire verder uitgediept.

Tenslotte zagen we in deze casus dat het belangrijk is te bedenken op welke plaats 

de discussie te voeren. Hiervoor is het cruciaal om de ware aard van een probleem te 

doorgronden. In het geval van de discussie over de invoering van een prijsmechanisme 

voor automobiliteit is eerder opgemerkt dat er meerdere doelen werden nagestreefd. 

Het was dus zeker geen gestructureerd probleem.

Bij de invoering van de kilometerheffing was inmiddels het discours verschoven 

naar een zogenaamd ‘eerlijk-betalen verhaal’. In de kern ging het daarom niet meer 

over automobiliteitsbeleid, maar vooral over fiscaal en financieel beleid. Het idee van 

het prijsmechanisme is naar inhoud dan ook een zaak waarin vooral het ministerie 

van Financiën en de vaste Commissie voor Financiën het voortouw hadden kunnen 

nemen. Of dit had geleid tot andere uitkomsten is ongewis, maar het heeft er de schijn 

van dat de discussie over beprijzing niet op de voordehand liggende plek is gevoerd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de laatste jaren, geholpen door de 

economische crisis, redelijk wat voortgang kunnen maken met het beteugelen van het 

fileprobleem door middel van de strategieën ‘bouwen’ en ‘beter benutten’. Deze strate-

gieën passen goed bij de expertise en de taak van dit ministerie. Het is van belang om 

de juiste discussie op de meest logische plek te voeren. 

Wat terugvloeit in de hoofdstroom

De ontwikkeling van de invoering van rekeningrijden of een kilometerheffing heeft 

vele jaren geduurd. Aanvankelijk werd het probleem gedefinieerd als een fileprobleem. 

Er werd naar een technisch inhoudelijke oplossing gezocht die moest aansluiten bij 

het feit dat degene die in de auto rijdt betaalt. Vrij snel werd het probleem verbreed, 

taalkundig veranderd in opheffen schaarste, onderhouden en uitbreiden infrastruc-

tuur. Wij hebben hier gezien dat de formulering van het probleem en de oplossing  

in het algemeen bepalend is voor een passend en effectief handelingsrepertoire.  

Afhankelijk van de oplossing of het doel dat wordt nagestreefd zijn milieu, klimaat, 

veiligheid, opbouw fiscaal stelsel rond de auto, schaarste aan wegcapaciteit, openbaar 

vervoer, ict en belastingdruk op de samenleving, uitgangspunten rondom de verschil-

lende varianten van het prijsmechanisme.

Aan deze uitgangspunten zijn weer bepaalde waarden verbonden. Door eerst naar 

een technische oplossing te zoeken, zijn de onderliggende waarden onderbelicht ge-

bleven. Het principe rekeningrijden of kilometerheffing is vanwege de onderliggende 

waarden niet zo eenvoudig als het lijkt. Daar komt bij dat belanghebbenden pas in een 

later stadium zijn betrokken. 
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De meest belangrijke lessen uit dit proces voor de opdrachtgevers zijn naar onze 

mening de volgende.

• Besteed tijd en onderzoek aan de vraag of er een probleem is. Is het antwoord beves-

tigend, kijk dan naar het soort probleem. Voer op gezette tijden, zeker bij een langer 

proces, een check uit of het probleem hetzelfde blijft of moet worden bijgesteld.

• Wees realistisch in die zin dat er geen eenvoudige oplossing met een simpele be-

leidslogica mogelijk is. In deze casus zien we dat de ontwerper van het proces het 

gedrag wil beïnvloeden door de beprijzingsystematiek te veranderen, terwijl een 

prijsprikkel niet zoveel doet als deze niet raakt aan een waarde. Bij de ontwikkeling 

naar een goed prijsontwerp moeten verdiepingsvragen naar onderliggende waar-

den worden beantwoord.

• Kijk uit dat oplossingen geen onderdeel worden van het probleem.

• Stel de vraag of dit wel een onderwerp is dat zich leent voor het creëren van een zo 

groot mogelijk draagvlak?

• Voer de discussie op die plek waar deze hoort.

passend onderwijs

Waarom dit onderwerp?

Zowel onderwijs als water worden als een vanzelfsprekendheid gezien. Het is er ge-

woon en vrijwel gratis. Water hebben we altijd voldoende en de bescherming tegen 

water is gewoonweg goed geregeld, denk ook aan het Delta plan dat recent nog zonder 

politieke problemen is ingevoerd. 

Het onderwijs in Nederland is over het algemeen ook goed geregeld, vrijwel gratis 

en in principe voor iedereen beschikbaar. Sterker nog, het is verplicht voor jongeren 

onder de 18 jaar. Dit laatste impliceert uiteraard dat het aanbod voldoende moet zijn.

Al meer dan tien jaar geleden blijkt echter dat het aangeboden onderwijs niet ieder-

een paste, waardoor kinderen thuis zaten, scholen overbelast waren en financiële te-

korten ontstonden. De combinatie van veel ‘thuiszitters’ en de steeds groter wordende 

financiële problemen maakte dat er echt een verandering moest komen. 

Ook in de invoering van het passend onderwijs zien we dat het de vraag was welk  

financieringsstelsel het beste zou passen. Dan spelen afwegingen of het een keuze is 

voor solidariteit en of er sprake is van een collectief goed. Moet de een betalen voor 

het (speciale) onderwijs van de ander? In hoeverre is een burger verantwoordelijk voor 

het onderwijs aan een ander zijn kind? Of te wel wat zijn de waarden waarop een  

financieringssysteem wordt gebouwd? Worden die waarden gedeeld door degenen  

die de belastingen moeten opbrengen? En moet dat? Zijn er daarbij ook regionale  

verschillen in financiering?

Daarnaast viel ons op dat de ontwikkeling van passend onderwijs zich afspeelt in 

een groot veld van actoren en zich uitstrekt over meerdere bestuurslagen zoals ge-

meenten, zelfstandige bestuursorganen en twee ministeries. De analyse is gebaseerd 

op literatuuronderzoek en een interview van een onderwijskundige.

Context

In 2005 vond de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Van 

der Hoeven, dat de bestaande zorgstructuur haar beste tijd had gehad. Daarbij verwees 
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zij naar een aantal knelpunten: kinderen die thuis zitten, wachtlijsten voor het speci-

ale onderwijs, bureaucratie rondom indicatiestelling voor speciale hulp, onvoldoende 

aansluiting en samenwerking met de (jeugdzorg), onduidelijke verantwoordelijkheden 

en onvoldoende kwaliteit. Dit alles tegen de achtergrond van een forse groei van het 

aantal leerlingen in het speciale onderwijs, waardoor de betaalbaarheid van het stelsel 

zwaar op de proef werd gesteld.

Met het programma ‘Passend onderwijs’ werd een zoektocht gestart naar mogelijke 

oplossingen. Uitgangspunt was dat alle kinderen passend onderwijs verdienen. Het 

idee was om van ‘onderop’ door gesubsidieerde veldinitiatieven en experimenten te 

komen tot een gedragen voorstel van passend onderwijs. Er zouden regionale net-

werken worden gevormd ter ondersteuning van een betere samenwerking tussen de 

instellingen uit het primaire, voortgezette en speciale onderwijs en de instellingen 

voor buitenschoolse zorg. Daarnaast werd de noodzaak onderstreept om de ouders 

van zorgleerlingen (als vragende partij) een meer centrale positie te geven in deze  

regionale netwerken.25

Het ministerie zou leren van de praktijk. Vervolgens zouden deze lessen worden 

omgezet in wetgeving naar aanleiding van een evaluatie door de Evaluatie- en advies-

commissie Passend onderwijs (ecpo). In 2009 bleek dat resultaat uitbleef. 

Terugkijkend was er sprake van meerdere problemen die elkaar versterkten,  

zonder dat een eenduidige hoofdoorzaak kon worden benoemd. Zo moet in passend 

onderwijs maatwerk worden geleverd, ingespeeld worden op de zorg- en onderwijs-

behoeften van leerlingen in het licht van het specifieke aanbod binnen een regio. Dus 

passend op de persoon, passend bij de vraag van de ouders, en passend binnen een 

gebied, passend binnen een onderwijsinstelling, passend in combinatie met andere 

vormen van hulpverlening. 

Het gevolg van de praktijkgerichte ontwikkeling was dat ten aanzien van elk knel-

punt een eigen netwerkje van relatief autonome partijen ontstond. Het resultaat hier-

van was fragmentatie. Bovendien bleven de plannen hangen bij lokale initiatieven.  

Via deze lerende aanpak was het onmogelijk om een gedeeld of gedragen probleem  

te definiëren. Als gevolg van genoemde fragmentatie werd er niet nagedacht over be-

leidsontwikkeling die landelijk had moeten plaats vinden en bleven meer overstijgen-

de politieke waarden onderbelicht. Daarnaast was er onvoldoende visie op sturing en 

als die er al was dan was het op grond van het verstrekken van subsidies, wat de ge-

makkelijkste vorm van sturing lijkt te zijn. Ook werd duidelijk dat er weinig aandacht 

is geweest voor de verbinding tussen het lokale c.q. regionale niveau en het landelijke 

niveau. Samenhang ontbrak.

Na de vorming van het eerste kabinet Rutte in 2010 is het onderwerp weer ter hand 

genomen. De ontwikkeling van passend onderwijs kwam in een ander daglicht te 

staan. Naast de inhoudelijke vernieuwing werd, als gevolg van de economische crisis, 

de financiële druk groter. Daarbij kwam dat onder meer de jeugdzorg zou worden ge-

decentraliseerd en het stelsel passend onderwijs daarop moest aansluiten. Er werd 

vanuit de ministeries meer regie genomen, waardoor samenhang kwam tussen beleid, 

politiek en sturing. Landelijke waarden zoals rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, effici-

ency kwamen te staan naast maatwerk en professionaliteit. Ook werd er actief gezocht 

naar verbinding tussen het lokale/regionale niveau en het landelijke niveau. Er kwamen 

(nieuwe) regionale netwerken, waaraan scholen voor primair, voortgezet en speciaal 

onderwijs deelnamen, evenals jeugdzorg. Daarbij kwam er één regionaal loket voor 
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indicatiestelling en toewijzing van ondersteuning. De verantwoordelijkheid werd over-

geheveld naar de scholen en de samenwerkingsverbanden. Dit moest wel aangezien 

de invoering passend onderwijs nu werd gecombineerd met de mega-operatie van de 

3-decentralisatie waaronder de Jeugdwet. Het geheel kwam in een stroomversnelling. 

Analyse 

Het is gelukt om de Wet Passend Onderwijs in te voeren, waarbij zowel een wijziging 

van het financieringsstelsel als een inhoudelijk bestuurlijke verandering in de wet is 

opgenomen. Wat maakt dat deze omvangrijke operatie in 2015 na meer dan 10 jaar is 

gelukt? Om deze vraag te beantwoorden gaan we terug naar het proces vanaf 2005.

De invoering passend onderwijs is onder te verdelen in twee periodes. Uit een  

namens de evaluatie commissie passend onderwijs (ecpo) uitgevoerde evaluatie van 

het proces van de eerste periode tot 201126 zien we het volgende.

In de eerste periode tot 2010 lijkt het er op dat in de ontwikkeling naar passend 

onderwijs onvoldoende is onderzocht wat nu precies het probleem was. Als gevolg van 

de lokale initiatieven was veel versnippering ontstaan. Resultaat hiervan was dat er 

een oplossing in de vorm van een gedegen wetsvoorstel uitbleef. Daarnaast was de 

relatie tussen de verschillende bestuurlijke lagen onvoldoende uitgebouwd. Dit wreekte 

zich vervolgens in het ontbreken van gezamenlijk gedragen waarden. Zo is ‘alle kinderen 

verdienen passend onderwijs’ te weinig gedefinieerd. Het paste weliswaar op de waar-

den rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, maar konden niet zomaar worden vertaald 

naar maatwerk, omdat dit per kind, per regio, per onderwijsinstelling verschillend was.

Daarnaast komt naar voren dat de ontwikkeling van Passend Onderwijs vooral als 

een ‘technisch dossier’ is behandeld, zonder daarbij aandacht te besteden aan maat-

schappelijke en ideologische doelstellingen. Het gevolg was dat rond dit dossier in de 

loop der jaren een negatief imago werd opgebouwd. Passend onderwijs werd een soort 

‘restonderwijs’ voor die leerlingen die niet meekunnen in de stroom van het reguliere 

onderwijs en waarvoor dus zorg nodig is. Het is in dit kader opmerkelijk dat deze leer-

lingen steeds werden benoemd als zorgleerlingen, een categorie waarmee veel scholen 

liever niet worden geafficheerd.

Na 2011, toen ook het nieuwe kabinet Rutte met het onderwerp aan de slag ging, 

ontstond er een andere dynamiek. Het probleem werd top-bottom opgepakt en er was 

strakke regie. Mede ingegeven door de enorme bezuinigingsdruk in combinatie met 

andere ‘sociale’ onderwerpen is de wet uiteindelijk ingevoerd. Naast een sterke regie 

door de minister is geprobeerd de beeldvorming en terminologie van speciale zorgleer-

lingen naar gewone leerlingen die soms meer en soms minder extra zorg nodig heb-

ben, om te buigen. Aan het onderwerp Passend onderwijs is een positiever imago ge-

geven. De nieuwe lading die het dossier kreeg was: leerlingen positief begeleiden naar 

een voor hen bereikbaar opleidingsniveau. Bovendien is passend onderwijs in die ja-

ren niet op zichzelf blijven staan maar verbonden met de in te voeren nieuwe Jeugd-

wet. Het probleem is in die periode ook uitgebreid van alle kinderen verdienen pas-

send onderwijs naar het welzijn van de jeugdige, waaronder passend onderwijs.  

Het probleem is ingebed in een groter geheel.

Over de gehele periode vanaf 2005 menen we te kunnen zien, dat er wel steeds 

urgentie of een urgentiebewustzijn was, op meerdere gebieden zoals inhoud onder-
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wijs, thuiszitters en financiën. Wat betreft de financiën was er sprake van een urgent 

probleem dat na 2011 zeer urgent werd. Inhoudelijk gezien was er gevoel van urgentie. 

Er zaten te veel kinderen thuis en de inhoud van het onderwijs was onvoldoende. Dit 

raakte aan de urgentie om met de toenemende verslechterde kwaliteit van het onder-

wijs te kijken naar de inhoud van het onderwijs met het oog op het recht op goed on-

derwijs voor de kinderen van Nederland.

Dat gevoel van urgentie bleef, gedragen door de politiek en de actoren in het onder-

wijsveld. De wijzigingen moesten dan ook doorgaan. Vanaf 2011 gooide men het over 

een andere boeg en werd de ontwikkeling van de invoering van passend onderwijs 

strak door Den Haag geregisseerd. Ook is er een ander financieringsstelsel ontwikkeld: 

van persoonsgeboden financiering naar budgetfinanciering. Vanwege de steeds meer 

toenemende financiële urgentie, stroomden de urgentie en de gevoelde urgentie uit-

eindelijk samen en werd de wet Passend Onderwijs ingevoerd.

Tenslotte zagen we weer een beweging terug naar de inhoud waar men in 2005 

mee was begonnen, maar toen was het wetsvoorstel al in behandeling. Er is meer  

aandacht besteed aan de opleiding van leerkrachten. Iets wat daarvoor was nagelaten. 

Vanaf 2013 kwam men erachter dat juist door het betrekken van de leerkrachten een 

grote groep ambassadeurs kon worden gecreëerd. Dit gold ook voor de groep ouders, 

die tot dan toe onvoldoende werden betrokken. 

Wat terugvloeit in de hoofdstroom

De invoering van de wet Passend Onderwijs kende een lange weg. Door het samen-

vloeien van inhoud en financiën, van Onderwijs en de Jeugdwet (en andere sociale 

wetgeving) is de invoering van de wet geslaagd. Al met al een zeer grote wijziging waar 

we slechts op hoofdpunten aandacht aan hebben besteed en die veel meer omvatte 

dan we hierboven kort hebben omschreven. Maar het gaat vooral om de leerpunten uit 

dit proces, die we hieronder nog eens kort zullen aangeven.

• Zoek naar belangen of waarden die de verschillende probleemeigenaren verbinden. 

Als er sprake is van meerdere problemen is het belangrijk om iets gemeenschappe-

lijks te creëren. Indien dit gemeenschappelijke uitblijft, blijft het probleem versnip-

perd en daarmee ontstaat het gevaar dat er geen oplossing wordt gevonden. 

• Om dit te bewerkstelligen is regie en sturing nodig op het gehele proces op weg 

naar het wetsvoorstel.

• Probeer een proces te ontwerpen waarin naast de wijziging van het financierings-

stelsel tegelijkertijd andere wijzigingen worden voorgesteld, ingebed in een groter 

aantal voorstellen. Voordeel is dat het belastingstelsel dan aan ‘waardevolle’ inhoud 

wordt gekoppeld waarmee gezocht kan worden naar een gezamenlijk probleem of 

belang. 

• Verbind techniek met inhoud, waardoor voor belanghebbenden ‘gedeelde’ waarde 

ontstaat. Hierdoor kan het probleem anders worden geformuleerd waardoor er 

meer ruimte komt voor oplossingen als productdifferentiatie, een beloningsstruc-

tuur, prijsprikkels.

• Kijk bij een proces dat vastloopt ook naar de framing van het probleem. Hier van 

zorgleerling naar het positief begeleiden van de leerling. 
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decentralisatie van de awbz 

Waarom dit onderwerp?

Wij zijn in Nederland gewend aan een goed zorgstelsel. Het is bijna de normaalste 

zaak van de wereld dat iedereen zorg krijgt. Er zijn maar weinig mensen niet verze-

kerd en als dat al zo is hebben we in ieder geval voor de bijzondere kosten en de lang-

durige zorg een vangnet. Dit vangnet heette Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(awbz) en was gebaseerd op het solidariteitsbeginsel. Degene die inkomen geniet, 

draagt premie af. Niet-draagkrachtigen betalen niet mee, maar krijgen wel de zorg die 

zij nodig hebben.

Op grond van de awbz was iedere Nederlander verzekerd tegen de kosten van on-

verzekerbare medische risico’s en langdurige zorg, welke niet door de zorgverzekering 

vergoed werden. De vergoeding kon op twee manieren plaatsvinden: Zorg in Natura 

(zin) en het persoonsgebonden budget (pgb). In het laatste geval krijgt de rechtheb-

bende een bepaald budget toegekend.

De awbz was sinds 1968 niet fundamenteel gewijzigd en was zowel financieel als 

bureaucratisch en inhoudelijk verwijderd van oorspronkelijke uitgangspunten, te  

weten een volksverzekering ten behoeve van langdurige zorg voor de meest kwetsbare 

groepen, zonder uitzicht op herstel. Per 1 januari 2015 is de wet vervallen en daarvoor 

in de plaats zijn de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) gekomen.

Het idee om dit onderwerp aan de wijziging van het financieringsstelsel van de 

Waterschappen te spiegelen komt voort uit de gedachte dat ook de awbz is gebaseerd 

op het beginsel van solidariteit. De langdurig zieke burger heeft geen keuze. (alhoewel 

ook hierover in bepaalde gevallen discussie is).27 Dat geldt in ieder geval voor watervei-

ligheid maar wellicht ook voor (delen van ) schoon water en voldoende water. Zouden 

we eigenlijk niet kunnen zeggen dat (bescherming tegen) water en recht op gezond-

heid sociale grondrechten zijn.

We denken er niet eens over na, water is er gewoon en de overheid zal wel zorgen 

dat we verstoken blijven van overstromingen. En mocht het een keertje wel zo zijn 

dan wordt alles ingezet om ons, de burger te beschermen. Zo is het met de zorg ook 

jaren gegaan. De burger was zo goed beschermd, dat als er echt hulp nodig was, wet 

terugvielen op de awbz. Het bewustzijn was laag en dat de kosten opliepen hadden we 

niet echt in de gaten. Totdat de crisis kwam en bleek dat gezondheidszorg een van de 

kostenposten was, die acuut moest worden teruggedrongen, op korte termijn niet 

meer betaalbar was.

Een andere vergelijking die wij zagen was dat het financieringsstelsel van de zorg 

inhoudelijk aan wijziging toe was. De relatie tussen behoefte en prikkel moest in de 

plaats komen van totaalrecht op zorg. In het oeso rapport is aangegeven dat er geke-

ken moet worden naar de relatie tussen betaling en prikkels, zodat we ook daar zoe-

ken naar een vergelijking met de verandering van de awbz.

context

De gedachte achter de awbz (1968) was dat iedere burger in de omstandigheid zou 

kunnen komen te verkeren dat hij behoefte zou kunnen hebben aan geneeskundige 

verzorging uit hoofde van langdurige ziekte of gebrek. Nagenoeg niemand kan de 

daaruit voortkomende lasten dragen. Voor de financiële grondslag is gekozen voor  
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de vorm van een volksverzekering. Hierdoor werd de solidariteitsgrondslag van de 

voorziening tot uitdrukking gebracht.

De knelpunten van de awbz bestonden al lang en bestonden voornamelijk uit:

• veranderende relatie burger en overheid;

• oprekking begrip ‘onverzekerbare medische risico’s’;

• kostenstijging i.v.m. verandering in bevolkingsopbouw. 

Deze knelpunten leidden tot te hoge kosten. Herzieningen in de langdurige zorg waren 

op korte termijn noodzakelijk, omdat bij de toenmalige uitgavengroei (voor 2015), het 

stelsel financieel onhoudbaar was. De awbz kent sinds de invoering een sterke groei 

van de uitgaven, van € 275 mln. bij aanvang naar € 25,1 mld. in 2011; een jaarlijkse 

groei van 8,6%. De reële zorguitgaven stijgen sinds het begin van deze eeuw met circa 

4,3% per jaar.28 Dit is bijna drie keer zoveel als de structurele economische groei.

Wat betreft de relatie burger-overheid was deze in de loop der jaren verworden tot 

een ‘recht op zorg’ in plaats van een ‘vraag naar gerichte zorg’. Dit ‘recht op’ is overigens 

een ontwikkeling die in de hele maatschappij is gegroeid. De overheid kon hier niet 

langer aan voldoen en introduceerde de ‘participatiemaatschappij’.29 Daarbij kwam dat 

in de zorg te vaak werd gehandeld vanuit een medisch perspectief met minder aan-

dacht voor problemen achter of naast de zorgvraag (bijvoorbeeld eenzaamheid of 

schuldenproblematiek). Het is nodig om meer te kijken naar de persoon en naar de 

gehele context in plaats van naar enkel diens aandoening of indicatie. Enkel symp-

toombestrijding zo was de denkwijze, leidt tot blijvende klachten en dus tot kosten.

Ook internationaal gezien liepen (lopen) we uit de pas. In Nederland wordt een 

relatief groot deel van de langdurige zorg publiek gefinancierd. Samen met Zweden is 

Nederland koploper. De uitgaven voor langdurige zorg zijn zoals hiervoor geschetst 

hoog, maar ook nog eens 2,5 keer zo hoog als het gemiddelde van alle oeso-landen.

Vanaf 2008 ontstond zo de situatie waar zowel de gevolgen van de financiële crisis 

moesten worden opgevangen als de uitgaven van de langdurige zorg sterk stegen.

De wijziging van de awbz en aanverwante wetten heeft lang geduurd, maar lijkt 

uiteindelijk redelijk probleemloos te zijn verlopen, vanwege een toenemende urgentie. 

Deze gecombineerd met het gedeeld verlangen om voor iedere Nederlander een zorg-

minimum te hanteren was voldoende om een meerderheid te krijgen.

Tot zover lijkt het probleem en de oplossing daarvan behoorlijk gestructureerd. In 

de uiteindelijke uitvoering was het probleem wat minder eenvoudig. Besloten is dat de 

gemeenten verantwoordelijk te maken voor de activiteiten op het gebied van onder-

steuning, begeleiding en verzorging. Naar de mening van het kabinet is deze be-

stuurslaag het beste toegerust om op het individu toegesneden maatwerk mogelijk te 

maken. Men staat daar dichter bij de burger. Daarbij kan op dat niveau de verkokering 

van de voorzieningen van de oude wetten worden doorbroken: niet de voorzieningen 

staan centraal, maar de cliënt die geholpen moet worden. De hervorming van de lang-

durige ondersteuning en zorg hebben rechtstreeks effect op de inrichting van de be-

leids-, kwaliteits- en financiële verantwoordingsinformatie van aanbieders, gemeen-

ten, zorgkantoren, verzekeraars en andere organisaties.

Van de awbz is een ‘kernwet’ gemaakt, de wet langdurige zorg. Hierdoor kan er 

minder beroep op worden gedaan en is de verwachting dat de kosten zullen afnemen
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Analyse

Op de verandering in het zorgstelsel en de awbz is altijd actief geacteerd. Redenen 

hiervoor zijn dat het onderwerp zeer politiek gevoelig is zowel inhoudelijk als van-

wege de hoge en steeds stijgende kosten. Er zat vanwege die kosten in ieder geval al 

urgentie op het onderwerp.

Van de drie besproken processen kunnen we wel stellen dat hier de expert’s notion  

of urgency verreweg het hoogst was. We denken dat dat voor het gevoel van urgentie 

minder gold in die zin dat er ondanks de financiële noden nooit een situatie is ge-

weest waarin burgers geen zorg meer konden ontvangen. Je ziet in dit proces wel dat 

juist door de urgentie op het probleem, de verandering snel is doorgevoerd.

In de verandering in het zorgstelsel was zeker dat de regering vast wilde houden 

aan het solidariteitsbeginsel. Naar mate de kosten in de zorg opliepen kwam hierover 

wel een discussie. Waren er geen grenzen aan het zorgstelsel? De vragen die werden 

opgeworpen waren of mensen die zichzelf ongezond maakten en daardoor ziek wer-

den nog wel onbeperkt een beroep konden doen op het zorgstelsel. Een interessante 

discussie die uiteindelijk niet heeft geleid tot een verandering, het solidariteitsbegin-

sel blijft gehanteerd net als het vangnet in de vorm van de Wet langdurige zorg. Inte-

ressant is dat er voor is gekozen de financieringssystematiek in tact te laten, maar dat 

de kosten zijn teruggebracht door terug te gaan naar een ‘kernwet’, alleen de hoogst 

noodzakelijke zorgkosten vergoeden in combinatie met een gedragsverandering zowel 

bij de ontvangers (burgers) als bij de uitvoerders. Er is nog steeds een volksverzekering 

opgebracht door degenen die inkomen verwerven.

De verandering in de zorg stond niet op zichzelf maar is ondergebracht in een gro-

ter geheel van aanpassingen van een aantal zorgwetten en de Jeugdwet. Bovendien is 

de zorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. De discussie over de financiering was 

hierdoor altijd gecombineerd met de vraag over hoe de gemeentelijke instanties moes-

ten worden ingericht en hoe de uitvoering van alle zorgwetten gezamenlijk zou plaats-

vinden. Gemeenten moesten zoeken naar een mogelijkheid om ‘maatwerk’ te leveren 

indien een beroep op hen wordt gedaan voor ondersteuning, begeleiding en/of verzor-

ging. De gemeenten zijn ook verantwoordelijk geworden voor het organiseren/inkopen 

van voorzieningen die aansluiten op de behoeften van hun ingezetenen. Ook de ‘zelf-

organisatie’ van burgers wordt gestimuleerd. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van 

zorgcorporaties. De discussie over wat wel en niet zou worden vergoed was hierdoor 

minder prominent, zo lijkt het.

De gezondheidszorg in Nederland is sinds enkele jaren gekozen tot de beste in  

Europa. Zwitserland en Noorwegen completeren de top drie. Sinds de invoering van 

het zorgverzekeringsstelsel in 2006 is de kwaliteit van de gezondheidszorg ieder jaar 

gestegen in Nederland. Punten waar ons land goed op scoort volgens het onderzoek 

zijn: toegenomen concurrentie, verregaande invloed van consumenten, goed manage-

ment en beperkte politieke inmenging. Op voorhand dus geen barrières om taken aan 

zorgverzekeraars over te laten. Waar ons land echter slecht op scoort, is dat de kosten 

van de gezondheidszorg de duurste in Europa waren. In de veranderingen van 2015 is 

voor zover we hebben gezien, nagelaten om te kijken naar de ontwikkelingen in onze 

buurlanden. Daar is cultureel de omslag al gemaakt naar meer zorg vanuit sociale om-

geving. Zo is de premie van een Wet langdurige zorg zoals deze in Duitsland bestaat, 

lager voor mensen met kinderen omdat zij eerst een beroep moeten doen op hun kin-

deren voor verzorging. Aanhaken bij dit soort ideeën uit het buitenland was een kans 
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geweest om de kosten nog meer terug te brengen en om het solidariteitsbeginsel bij 

jongere generaties ook acceptabel te houden. 

Wat terugvloeit in de hoofdstroom

De wijziging van de awbz en het langdurig zorgstelsel heeft veel tijd gekost. Vanwege 

de inbedding bij de gemeenten is het proces tot op heden nog niet afgerond en de  

verwachting is dat er de komende jaren nog de nodige dynamiek zal zijn met bijbe-

horende aanpassingen. Terugkijkend vinden wij de volgende geleerde lessen:

• Zoek naar een extra inhoudelijk beoordelingskader om een beter richtsnoer te heb-

ben voor gewenste aanpassingen. Zo zien we in dit voorbeeld dat het solidariteits-

beginsel is gehandhaafd maar aan strikte grenzen gebonden om het systeem be-

taalbaar te houden. Er is versoberd met behoud van principes.

• Onderzoek of het financieringsstelsel kan worden ingebed in een groter geheel van 

veranderingen.

• Zorg voor een goede discussie op waarden niveau. Het framen als onderdeel van de 

participatiemaatschappij en het betrekken van intergenerationele aspecten ( het  

in de toekomst nog blijven kunnen zorgen voor de meest kwetsbaren en het meer 

terugvallen op eigen netwerk) lijken op waardenniveau effectief. Het communiceren 

en inspelen op de angst dat de huidige goede zorg wel eens verloren zou kunnen gaan 

is een vorm van framing en communicatie die kan helpen om maatregelen die op 

termijn genomen zouden moeten worden te voorzien van een gevoel van urgentie.

• In geval van explosief stijgende kosten ontstaat urgentie vanzelf.

• Kijk vanwege de benodigde kostenreducering ook de eigen behoefte van de burger 

aan autonomie en regie. Dat betekent dat er maatwerk mogelijk moet zijn en dat 

verschillen moeten worden geaccepteerd. Biedt bijvoorbeeld een basispakket aan 

op basis van het solidariteitsbeginsel en een maatwerkpakket op basis van het  

profijtbeginsel.

• Maak gebruik van lokale kennis en kunde (citizen’s science). Dit kan een mogelijk 

informatieprobleem oplossen en zicht op goede oplossingen geven.

• Wees er op bedacht dat een succesvolle prijsprikkel wellicht tot een perverse prik-

kel bij de centrale overheid leidt en de neiging tot ingrijpen. Bij de wijziging van de 

awbz is op lokaal niveau meer ruimte ontstaan voor gemeenten om te politiseren. 

Relatief kort na de invoering van de decentralisaties, lijkt dit nog nauwelijks te  

gebeuren. De prijsprikkel voor gemeenten om zorg goedkoper te organiseren lijkt 

geslaagd en misschien zelfs wel te geslaagd. De landelijke politiek wordt onrustig 

als er bij gemeente ‘zorggeld’ over blijft en discussies om extra kaders mee te geven 

aan gemeenten zwellen aan. 

Wat boven komt drijven

Het resultaat van ons zoektocht is uitgewerkt in de hierboven omschreven geleerde 

lessen. Op diverse plaatsen in het essay hebben we zoals eerder aangegeven, deze  

lessen laten terugkomen om deze vervolgens per thema te spiegelen aan de opdracht. 

Wij realiseren ons dat in het bijzonder de invoering van de wet Passend Onderwijs en 

de decentralisatie awbz enorm grote wijzigingen zijn geweest, waarvan wij niet meer 

dan de grote lijnen hebben kunnen schetsen. Toch denken wij ook hier wel de belang-

rijkste aandachtspunten in die veranderingsprocessen te hebben gevonden.
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In de drie door ons besproken processen zien wij de volgende rode lijn.

Bij de awbz en het passend onderwijs was er sprake van toenemende urgentie en 

kon de verandering uiteindelijk worden doorgevoerd. De urgentie begon bij passend 

onderwijs op de inhoud. Later kwam daar de financiële houdbaarheid bij. De awbz was 

veel te duur en daarmee een groot probleem. Daarmee verbonden was ook de inhou-

delijke component ‘van recht op zorg’ naar ‘vraag naar zorg’.

Opvallend is dat in beide processen de wijzigingen op financieel gebied, gepaard 

gingen met andere inhoudelijke wijzigingen, omdat deze inhoudelijke wijzigingen de 

kosten omlaag brachten. We zouden kunnen zeggen dat inhoud en geld communice-

rende vaten waren. 

Terug naar de theorie in ‘3. Stromen die (niet) samenvloeien’ zien we in deze twee ‘ge-

slaagde’ wijzigingen dat er zowel ‘urgentie’ als ‘gevoelde of gepercipieerde urgentie’ 

(sense of urgency) was. Er was een acuut en reëel probleem en tegelijkertijd waren par-

tijen zich bewust van dat probleem en werd dit beleefd als een noodzaak tot handelen. 

De inhoudelijke discussie is zowel bij de awbz als bij Passend Onderwijs gevoerd via 

waarden. In combinatie met de financiële discussie ontstond zo het window of oppor-

tunity. Zie hiervoor ook tabel 3, waar beide in het kwadrant linksboven staan.

Dan de niet-geslaagde invoering van het rekeningrijden.

Dit proces begon met een ‘urgentie’. Er was een acuut en reëel probleem. Er was 

ook ‘gevoelde urgentie’. De voorgestelde oplossingen waren technisch van aard en  

we zien dat er onvoldoende aandacht is geweest voor oplossingen op waardeniveau. 

Daardoor zijn de oplossingen niet geïnternaliseerd en lag de weg open voor negatieve 

framing. In de loop van de tijd is door de economische crisis en vooral door de wijziging 

naar de strategie van ‘bouwen’ en ‘beter benutten’ het probleem afgenomen. Zo nam 

zowel de expert’s notion of urgency als de citizen’s notion of urgency af. Door beide ontwik-

kelingen kwam de window of opportunity op grote afstand te staan. Zie de bijbehorende 

figuur in ‘Stromen die (niet) samenvloeien.’ 

Terugkijkend naar de resultaten van deze drie processen zien we dat enkel een 

verandering in een financieringsstelsel doorvoeren, zeer lastig lijkt. Een koppeling met 

inhoud en daarom een discussie over waarden is noodzakelijk om op te schuiven naar 

het kwadrant linksboven in tabel 3.
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6 Water reflecties

Bij de start van onze opdracht was ons ‘waterbewustzijn’ laag, maar – vrij naar Johan 

Cruijff die overleed in de periode dat we aan de opdracht werkten – we gingen het pas 

zien toen we het doorhadden. We bleken alle vier contacten uit de waterwereld in ons 

eigen netwerk te hebben, die ons snel op weg hielpen. 

Het woord dat de afgelopen maanden goed typeert is ‘bijzonder’. Het was een bij-

zondere opdracht, omdat de opdrachtgevers ons vroegen hen op een lichtvoetige wijze 

te spiegelen. Ook werd het een bijzondere zoektocht. We zijn onder de indruk geraakt 

van de professionaliteit van de waterschappen en de gedrevenheid van de mensen die 

er werken. Bovendien gold ook hier dat we het pas gingen zien toen we het doorhad-

den, want het ‘echte’ vraagstuk in deze opdracht bleek een ander vraagstuk dan we 

aanvankelijk dachten. Dat vroeg dus om een bijzonder handelingsperspectief voor  

een instituut van veelal actiegerichte ingenieurs. Dit alles heeft geresulteerd in een 

bijzonder product: een essay waarin we op basis van literatuur en recente casuïstiek 

de waterschappen diverse handelingsperspectieven aanreiken. 

Voor onze opdrachtgevers – Hetty Klavers, Hein van Stokkom en Gerhard van den 

Top – past hier een speciaal woord van dank omdat ze ondanks hun drukke werk-

zaamheden ruim tijd hebben gemaakt om met ons van gedachten te wisselen over de 

opdracht en onze bevindingen. Evenzeer willen we Rob Uijterlinde bedanken die onze 

contactpersoon was bij de Unie van Waterschappen. We hebben het hem niet makke-

lijk gemaakt. Voorafgaand aan een van onze werkdiners op het Provinciehuis van 

Zuid-Holland, hebben we hem in een creatieve denksessie onder leiding van Victor 

Schaap, de stuipen op het lijf gejaagd door out of the box-denkend via een verdelings-

vraagstuk van lusten en lasten, uit te komen bij het bestaansrecht van de waterschap-

pen! Gelukkig waren we toen nog niet uitgedacht, onze aanpak van het vraagstuk  

kenmerkte zich ook door een slow strategy.

Ook bedanken we Roel in ’t Veld, onze begeleider. Hij drukte ons op het hart eerst 

en vooral heel goed het probleem te analyseren en pas daarna te gaan schrijven.  

Dit zorgde ervoor dat we heel wat vrijdagen op de nsob hebben gezeten, waar Linda, 

Michelle en Mo iedere keer weer voor ons klaar stonden. Tot slot willen we ook de  

practitioners van de nsob bedanken, die ons – ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek –  

verder hebben geholpen in ons denkproces. 

We zijn na deze opdracht doordrongen van het belang van water(beheer) en we 

zullen het wel en wee van de waterschappen met bijzondere belangstelling blijven 

volgen. We hopen en verwachten dat het essay veel inzicht en aanknopingspunten 

biedt voor het specifieke vraagstuk van de waterschappen. We menen dat de gesug-

gereerde slow strategy ook een reëel handelingsperspectief biedt voor vergelijkbare 

vraagstukken en daarmee relevant is voor de algemene bestuurskundige praktijk.  

Om die reden zetten we hier de relevante kenmerken nog eens kort uiteen.

Kort samengevat is het vraagstuk van de waterschappen hoe te handelen in een 

situatie waarbij sprake is van een toekomstig probleem, waarvoor op dit moment de 

urgentie lijkt te ontbreken. Urgentie heeft in dit geval betrekking op zowel het pro-

bleem (er lijkt geen acuut probleem te zijn) als op de gevoelde urgentie (de noodzaak 

om te handelen wordt niet gevoeld). 
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De politiek leert dat een probleem alleen wordt opgelost als een succes kan worden 

behaald. En Wildawsky zegt hierover dat onoplosbare problemen niet op de agenda 

komen. Kingdon beschrijft dat een window of opportunity ontstaat op het moment dat 

de problemenstroom, de beleids- of alternatievenstroom en de politieke stroom samen-

vloeien. En dat de politieke stroom bepaalt of iets op de politieke agenda komt (waar-

bij timing en een pleitbezorger of entrepreneur die dit realiseert relevant zijn). 

Voor we een handelingsperspectief kunnen ontwikkelen, is het zaak te bepalen om 

wat voor soort probleem het gaat. Uitgaande van enerzijds de mate van zekerheid over 

een probleem en over de relatie tussen het doel en de middelen en anderzijds de mate 

van overeenstemming over onderliggende waarden (de indeling van Robert Hoppe), 

typeren we het probleem als tenminste een ‘deels gestructureerd’ maar misschien 

zelfs als een ‘ongestructureerd’ vraagstuk.

Aangezien het om een toekomstig probleem gaat is de lead-time waarbinnen het 

probleem tot een oplossing komt, lang. De strategie van de trage doordachtheid (de 

slow strategy) biedt mogelijkheden voor een handelingsperspectief. 

Door het ontwikkelen van kennis en een narratief en het gebruik van toekomstver-

kenningen, realiseren we een gepaste perspectivische verkleining van de toekomst. 

Het is hierbij van belang dat de organisatie verbindingen legt met geavanceerde  

kennisbronnen – kennismanagement is nodig omdat we veel nog niet weten – en goed 

zicht houdt op het perspectief van zijn stakeholders. De aangewezen waardepatronen 

van de stakeholders zullen voortdurend geijkt moeten worden. Zeker bij vraagstukken 

met een erg lange lead-time en een financiële component kan het inbrengen van een 

intergenerationeel conflict of een ‘grootouderlijke’ waardepropositie interessant zijn. 

Deze op kennis en prognoses gebaseerde proposities voeden de alertheid van burgers 

en ondernemers. 

Gedurende al die tijd zal de organisatie waakzaam moeten zijn op exogene ontwik-

kelingen. De eis van waakzaamheid heeft betrekking op zowel een eventuele plotse-

linge verergering van het probleem als op omgevingsverandering. Langdurige waak-

zaamheid is extreem moeilijk. Om die reden raden we aan een aparte strategische 

functie in te richten die toegerust is om over een langere periode waakzaam te blijven 

en de signalen kan vertalen naar de belevingswereld van het bestuur dat zo nodig snel 

tot actie kan besluiten. Dit is geen pleidooi om snel over te gaan tot handelen.  

We beschouwen weerstand bieden aan het ‘daadkrachtig handelen’ als deugd. 
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Bijlage i   Oorspronkelijke opdracht

Opdracht toepassingsfase mpa 2014 – 2016 Opdrachtgever: Waterschappen 

Thema:  Strategisch proces van het opnieuw uitonderhandelen van de lusten en de 

lasten 

Context

De Waterschappen zorgen van oudsher voor droge voeten. De laatste decennia ook 

voor het zuiveren van afvalwater. De Waterschappen zijn de oudste democratie in nl, 

een functionele democratie. Al heel lang slaan Nederlanders via de Waterschappen de 

handen ineen om hun land te beschermen tegen overstromingen. Ze brengen ook sa-

men het geld op dat daarvoor nodig is via waterschapsbelastingen. In deze functionele 

democratie is daarmee sprake van een ‘gesloten huishouding’. Het geld dat de Water-

schappen ophalen wordt alleen besteed aan de kerntaken van de waterschappen:  

droge voeten, voldoende en schoon water. 

De organisatie van het waterbeheer in Nederland is recent door de oeso onderzocht. 

Samengevat krijgt het Nederlandse waterbeheer een 8,5 en wordt dit door de oeso 

neergezet als internationale standaard. Toch is er een aantal aandachtspunten volgens 

de oeso. Zo vraagt de oeso zich af of het financieringssysteem, gegeven de grote opga-

ven die bijvoorbeeld door klimaatverandering op Nederland afkomen, wel voldoende 

toekomstbestendig is. Daarnaast denkt de oeso dat er meer financiële prikkels moge-

lijk zijn. Voorbeelden daarvan zijn het verder uitbouwen van het principe ‘de vervuiler 

betaalt’, en het voorkomen dat kosten op het waterbeheer worden afgewenteld, bij-

voorbeeld bij het bouwen op (vanuit waterbeheer bezien) onhandige/dure plekken. 

Opgave

De minister van I&M heeft de Tweede Kamer toegezegd dat zij gaat onderzoeken of het 

financieringssysteem meer toekomstbestendig kan worden gemaakt. Voor de Water-

schappen gaat daarbij de bijzondere aandacht uit naar verbetermogelijkheden binnen 

het belastingstelsel van de waterschappen. Het eigen (nagenoeg kostendekkende)  

financieringsstelsel van de waterschappen is cruciaal. Binnen de wettelijke kaders 

hebben de waterschapsbesturen een bepaalde keuzevrijheid. Het huidige systeem 

wordt heel verschillend beleefd. Onderdelen worden als eerlijk en transparant be-

schouwd, bijvoorbeeld het principe dat de vervuiler betaalt; andere onderdelen worden 

ofwel als onuitlegbaar, want ingewikkeld ofwel oneerlijk ervaren (de boeren betalen te 

veel, de boeren betalen te weinig; het is maar van welke kant je het bekijkt). 

De tijd is daarmee rijp voor het opnieuw ‘uitonderhandelen’ van de verdeling tussen 

de lusten en de lasten van het werk van de waterschappen, nu en in de toekomst. Dit 

moet dan uitmonden in een eenvoudig uit te voeren en doelmatig belastingsysteem 

dat uitlegbaar, transparant, robuust en rechtvaardig is, en dat maatschappelijk gedra-

gen wordt. Het gevoel bestaat bij sommigen dat dit alleen mogelijk is met een princi-

piële wijziging van het stelsel. Een eventueel alternatief stelsel positioneert zich, als 

resultante van dit ‘uitonderhandelingsproces’, ergens tussen een stelsel gebaseerd op 
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maximale solidariteit, een stelsel gebaseerd op maximalisatie van het profijtbeginsel 

en een stelsel gebaseerd op het kostentoerekeningsbeginsel. 

Er bestaat in het recht een aantal ontwerpcriteria voor het bepalen van de passende 

principes van financiering in een belastingstelsel. Daarmee is de opgave echter niet 

vanzelf gerealiseerd. Deze zullen nader moeten worden verkend en uitgewerkt, in een 

onderhandelingsproces waarin rekening moet worden gehouden met verschillende 

belangen en verantwoordelijkheden. 

Bij een dergelijk proces bestaan veel strategische uitdagingen, zeker gezien de bijzon-

dere context en institutionele positionering van de waterschappen. Waterschappen 

hebben een zelfstandige constitutionele positie. Periodiek spelen discussies of de water-

schapstaken niet ondergebracht zouden moeten worden bij het territoriale bestuur, 

bijvoorbeeld de provincie. Er zijn uiteenlopende en soms botsende belangen in het 

geding, zowel op regionaal als op nationaal niveau, wat de vraag oproept hoe om te 

gaan met verschillende coalities en allianties. Daarnaast hebben de waterschappen 

een eigen institutionele positie, een eigen financiering, werkwijze en cultuur. Bij het 

opzetten van dit onderhandelingsproces moet dus rekening gehouden worden met 

deze bijzondere context en de strategische overwegingen die daarbij spelen. 

Er zijn ongetwijfeld lessen te trekken uit andere beleidsdomeinen waar ook onder-

handeld is en besluitvorming heeft plaatsgevonden over een herijking van het finan-

cieringssysteem. 

De opdracht is om een aantal voorbeelden te beschrijven en te analyseren, met bijzon-

dere aandacht voor procesregie, onderhandeling en besluitvorming. Daarbij worden 

ook de processen van transitie van het oorspronkelijke naar het nieuwe stelsel betrok-

ken, zowel tijdens het onderhandelingsproces als bij de implementatie van het resul-

taat (het nieuwe stelsel). 

Het is in de opdracht niet de bedoeling om een nieuw belastingstelsel te ontwerpen, 

maar om een aantal uitgangspunten, ontwerpeisen, succes- en faalfactoren te formu-

leren voor de procesregie bij een eventuele herijking van het financieringssysteem uit 

te werken op basis van lessen uit andere casus, rekening houdend met de bijzondere 

context van de waterschappen. 

Vraagstelling 

De vraag is als volgt: 

•   zijn er voorbeelden van dergelijke ‘onderhandelingsprocessen’ over de herijking van 

beleid, waar tevens een herverdelingsvraagstuk van lusten en lasten aan de orde is 

(geweest), in het recente verleden?  

•   wat kunnen wij daar van leren (in de diverse fasen: voorbereiding, onderhandeling, 

implementatie)?  

•   met daarbij bijzondere aandacht voor het (publiek) leiderschap dat hoort bij een 

succesvol proces.

•   rekening houdend met de bijzondere context en strategische afwegingen van de 

waterschappen  
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Opdrachtgever vanuit de organisatie:

Hetty Klavers (waterschap Zuiderzeeland), Gerhard van den Top (waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht), Hein van Stokkom (waterschap Brabantse Delta). 

Directe begeleiding vanuit de organisatie:  

Rob Uijterlinde (Unie van Waterschappen)
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Bijlage 2   Lijst van geïnterviewde personen

•   Monique Berendsen, overall projectleider duurzame financiering waterbeheer,  

directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, Ministerie van Infrastructuur en  

Milieu, d.d. 10 februari 2016, Den Haag.

•   Robert van Cleef, directeur/senior consultant Sterkconsulting, d.d. 9 maart 2016, 

Den Haag.

•   Oenze Dijkstra, secretaris-directeur waterschap Vechtstromen, d.d. 6 april 2016, 

Almelo.

•   Arjan Driesprong, directeur dienst beheer infrastructuur, Provincie Zuid-Holland, 

medeverantwoordelijk voor invoering van kilometerheffing ten tijde van het  

kabinet Balkenende iv, d.d. 28 april 2016, Den Haag.

•   Ernst ten Heuvelhof, Hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit tbm tu Delft,  

d.d. 30 maart 2016, Delft.

•   Bernard de Jong, hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden, d.d. 28 april 2016, Den 

Haag.

•   Stefan Kuks, watergraaf Vechtstromen en hoogleraar “Innovation and Water Policy 

Implementation” at the University of Twente (School of Management and Gover-

nance), d.d. 6 april 2016, Almelo.

•   Henk Ovink, watergezant, Ministeries van Infrastructuur en Milieu, Buitenlandse 

Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en Economische Zaken, d.d. 26 februari 

2016, Den Haag.

•   Franc van der Steen, Afdelingshoofd Bestuur en Regie, directie Algemeen Water-

beleid en Veiligheid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, d.d. 10 februari 2016, 

Den Haag.

•   Marc Vermeulen, hoogleraar onderwijssociologie Tilburg University, de Open Uni-

versiteit, met daarbinnen een specialisme in het toegepast onderzoek op het ge-

bied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische 

systemen , d.d. 6 mei 2016, Utrecht.

•   Tom Voskamp, strategisch adviseur waterschap Vechtstromen, d.d. 6 april 2016, 

Almelo.

•   Marcel Wessels, directievoerder project “de doorbraak” waterschap Vechtstromen, 

d.d. 6 april 2016, Almelo.

Geraadpleegde practitioners nsob

•   Hans Berg, 25 maart 2016, Den Haag.

•   Ludy Geut, 25 maart 2016, Den Haag.

•   Ernst ten Heuvelhof, 22 april 2016, Den Haag.

•   Thomas Schillemans, 25 maart 2016, Den Haag.

•   Winnie Sorgdrager, 22 april 2016, Den Haag.

•   Henk Wesseling, 22 april 2016, Den Haag.
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Eindnoten

1 Zie bijlage 1 voor de oorspronkelijke opdracht.
2 Voor het jaar 2015 bedroeg dit 2,7 miljard euro.
3 Unie van Waterschappen, ‘Waterschapsbelastingen 2016. Het hoe en waarom’.
4 Deze passage is grotendeels ontleend aan H.J.M. Havekes, Functioneel decentraal 

waterbestuur: borging, bescherming en beweging, proefschrift januari 2009, hoofd-

stuk 9.
5 Artikel Binnenlands Bestuur, ‘Einde aan discussie bestaansrecht waterschappen’, 

14 januari 2016. 
6 De opdracht van de cab beperkt zich tot de 2,6 miljard euro die betrekking heeft op 

de eigen taken van de waterschappen.
7 De cab heeft daartoe twee werkgroepen (waterzuivering/waterkwaliteit respectie-

velijk watersysteem) opgericht die najaar 2016 met oplossingsrichtingen zullen 

komen. Tussenrapport verkennende fase commissie onderzoek mogelijke aanpas-

sing belastingstelsel waterschappen (cab) ‘ruimte nemen voor weloverwogen keuzes’ 

16 mei 2016 p. 5 en 23.
8 Afgeleid uit ‘Waterschapsspiegel 2014’ waarin is aangegeven dat het kwijtschel-

dingspercentage 3,1% is en ‘oninbaar’ 0,6% (in percentage van de begrote belasting-

opbrengst).
9 oecd (2014), Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?, oecd Studies 

in Water, oecd Publishing, p. 246.
10 Zie ‘5 Aftakkingen’ voor een uitgebreide analyse van de casus Rekeningrijden en de 

succes- en faalfactoren hiervan voor het vraagstuk van de waterschappen. 
11 Vrij naar de matrix van Eisenhower (en Covey).
12 Unie van Waterschappen publicatie, Heb lef!, Een visie op vernieuwing en verbin-

ding in het sturen op water, oktober 2015.
13 oecd (2014), Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?, oecd Studies 

in Water, oecd Publishing, p. 208.
14 oecd (2014), Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?, oecd Studies 

in Water, oecd Publishing, p. 212.
15 Zie ook J.A. de Bruijn e.a. (2012), Procesmanagement: Over procesontwerp en be-

sluitvorming, Den Haag, bim Media.
16 Tussenrapport verkennende fase commissie onderzoek mogelijke aanpassing be-

lastingstelsel waterschappen (cab) ‘ruimte nemen voor weloverwogen keuzes’  

16 mei 2016 p. 6.
17 Een indeling naar typen problemen. Vrij naar Hisschemöller en Hoppe.
18 Deze passages zijn grotendeels ontleend aan het proefschrift van M. van der Steen 

(2009), Een sterk verhaal: Een analyse over het discours van vergrijzing, Den Haag, 

Lemma.
19 Van der Steen, M. (2009). Een sterk verhaal: Een analyse van het discours over ver-

grijzing Den Haag: Lemma, pag.48, tabel 3.2 Kern van forecasting, foresight en  

critical futures.
20 ‘Kennis’ is hier eigenlijk ook niet meer dan ‘verbeelden’ omdat niemand nog met 

zekerheid weet hoe de toekomst er uit zal zien. 
21 Denk aan het kader bij ‘2 Waterbeheer binnen de functionele democratie.’
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22 Tussenrapport cab, p. 19.
23 Deels zijn relevante passages ontleend aan proefschrift van Smaal, M (2012) Poli-

tieke strijd om de prijs van automobiliteit, Delft Uitgeverij Eburon.
24 Bachrach, Peter, and Morton S. Baratz. 1970. Power and Poverty. New York: Oxford 

University Press.
25 Referentiekader Passend Onderwijs, 25 november 2011 door de raad Passend  

Onderwijs, p.4. 
26 Prof. dr. Victor Bekkers ,Prof. dr. Mirko Noordegraaf, Prof. dr. Sietske Waslander,  

Drs. Bas de Wit MSc, Passend Onderwijs – Passend Beleid, ecpo Den Haag 2011.
27 Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (rvz) ‘Het belang van wederkerigheid …  

solidariteit gaat niet vanzelf!’, maart 2013 hoofdstuk 4, p. 27.
28 cbs, De Nederlandse Economie december 2015, 7 p. 13 zorguitgaven als percentage 

van het bbp. 
29 Bijlage bij de kamerbrief Hervorming langdurige zorg naar een waardevolle toe-

komst van 25 april 2013, p. 2 en 3.
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