
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Nieuwe beelden  

een reflectie op bestuurlijke afwegingen over de bodem 

 

door Martijn van der Steen 

 

Ver weg, onder de grond 

De Deltacommissaris is een bijzonder instituut. Het beoogde doel: Nederland in 2100 
gereed te maken voor zeespiegelstijging. De Deltacommissaris werkt aan een beleids-
doel waarvan hij weet dat hij nooit zal zien of het gerealiseerd is. Het is een regerings-
commissaris die direct rapporteert aan de regering en niet onder de ministeriële ver-
antwoordelijkheid valt van één bewindspersoon. Geen politiek bestuurder, maar een 
technocraat. Met taken en verantwoordelijkheden, maar zonder al directe bevoegdhe-
den. Maar wel aan het hoofd van een met belastinggeld gevuld Deltafonds, dat benut 
wordt voor klimaatadaptatie.  

Er is veel te zeggen over de zin van het Deltafonds. Het meest bijzondere aan het fonds is 
echter dat het er is. Bedacht door de Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman en 
vervolgens geaccordeerd door het Parlement. Interessant aan het fonds is dat het Par-
lement er in erkent dat het voor bepaalde ver weg gelegen doeleinden soms verstandi-
ger is om de discussie erover buiten de politiek te plaatsen. Klimaatadaptatie is een fe-
nomeen dat en ver weg is en veel investeringen vereist. Het moet nu, maar de resultaten 
ervan zijn amper zichtbaar te maken. Het doet nu pijn - want het geld had ook elders 
benut kunnen worden -, maar de baten zijn er pas voor komende generaties die nu nog 
niet stemmen. Het is vergelijkbaar met sparen terwijl je in geldnood verkeert. Een appel-
tje voor de dorst, terwijl je honger hebt. Soms is het veiliger om het besluit elders onder 
te brengen, zodat je het zelf niet hoeft te nemen. De oprichting van het Deltafonds en de 
Deltacommissaris zijn in die zin een blijk van intelligente bewuste onbekwaamheid. Om-
dat het Parlement begrijpt dat het zelf moeilijk de verleiding kan weerstaan zijn de mid-
delen voor klimaatadaptatie veilig opzij gezet en buiten de politieke discussie geplaatst. 

Klimaatadaptatie is een van de vele beleidsonderwerpen die in de toekomst spelen en 
nu actie vereisen. Vergelijkbaar zijn structurele hervormingen, zoals op de woningmarkt, 
het ontslagrecht, pensioenstelsel en energietransitie. Steeds is het toekomstbeeld be-
kend, maar vereisen de benodigde acties op de kortere termijn politieke inzet en over-
tuiging. Dat maakt ze belangrijk, maar ook onwaarschijnlijk en moeilijk. Niet omdat be-
stuurders of parlementariërs kortzichtig zijn, maar omdat het ingewikkeld is om de lan-
ge termijn met de korte termijn te verenigen. Bestuurders en beleidsmakers begrijpen 
dat het van belang is om nu voorzieningen te treffen die op langere termijn effect heb-
ben, maar in de praktijk van vandaag zijn ze lastig te realiseren. In de praktijk gaat the 
urgent toch voor the important. Of anders uitgedrukt: urgentie is een belang in zichzelf, 
dat in de praktijk van besluitvorming boven importantie uitstijgt. Onmogelijk volgens de 
logica van de rationele beslisboom, maar de realiteit en rationaliteit in de wereld van 
beleid en politiek.  



Bij afwegingen rond de bodem is het niet anders. Ze zijn noodzakelijk voor de lange ter-
mijn en vormen de basis voor veel van de voorzieningen die we het meest nodig hebben. 
Maar hoe nuttig ze ook zijn, het zijn allerminst eenvoudige keuzes. Het in een bepaalde 
richting, volgorde en diepte leggen van leidingen, het open laten van ruimtes, keuzes 
voor de samenstelling van de grond (zand of vruchtbare aarde), wel of niet saneren en 
het opwaarderen van ondergrondse infrastructuur zoals riolering en leidingwerk zijn 
interventies die op lange termijn rendabel en nuttig zijn, maar op korte termijn last ver-
oorzaken. Het zijn klassieke voorbeelden van het spanningsveld tussen de korte en lan-
gere termijn. Het zijn interventies die onzichtbaar zijn – ze bevinden zich letterlijk on-
dergronds. Bruggen en bouwwerken zijn zichtbare iconen, maar een buizenstelsel heeft 
geen beeldende kwaliteit. Keuzes in de bodem zijn nu eenmaal moeilijk in beeld te bren-
gen. We zien een drukke verbindingsweg in de binnenstad die maanden lang open ligt, 
maar geen gevoel bij wat er gebeurt en waarom dat nodig is. De burger ziet overlast, 
geen opbrengst. Het voelt alsof het lang duurt, terwijl het vervolgens weer decennia mee 
kan. Niet alleen contrasteren korte en lange termijn rond de bodem met elkaar, het gaat 
ook om kwesties van zichtbaar en onzichtbaar. Dat geldt ten aanzien van de opbrengsten, 
maar ook van de problemen. Afnemende kwaliteit van leidingen leidt tot het moment 
waarop het letterlijk springt amper tot zichtbare problemen. Het voelt niet slecht, totdat 
het zover is. Het bestuur van de bodem vereist afwegingen die in dat ongemak hun weg 
vinden. Hoe is dat te doen?  

 

De bodem uit beeld 

De bodem sluit dus moeizaam aan op de politieke logica en de inherente, ongeschreven 
maar dwingende regels van politiek bestuur. Daarin zijn zichtbaarheid en daadkracht 
belangrijke argumenten voor besluitvorming en worden naast de financiële kosten en 
baten van besluiten afwegingen gemaakt over de hoeveelheid politiek kapitaal die inge-
zet moet worden. Besluiten hebben op die politieke index een positief resultaat als de 
investering van politiek kapitaal – bijvoorbeeld reputatie, geld, doorzettingsmacht, appel 
doen op relaties – leidt tot opbrengsten die hoger zijn dan de investering. Het doorzetten 
van een iconisch infrastructuurproject kost veel – vaak meer dan begroot – kapitaal. 
Maar als het er eenmaal staat dan kan de bestuurder zich er op voor laten staan: het le-
vert politiek en maatschappelijk kapitaal op. Het is een succes dat te vieren is, herleid-
baar aan politieke interventies en met nut en esthetische waarde voor burgers. Het is 
niet alleen een project dat afgerond is, maar ook letterlijk een prestatie. Iets om trots op 
te zijn, dat op de track record van de bestuurder en de overheid kan worden bijgeschre-
ven. 

Voor afwegingen over de bodem geldt dezelfde politieke logica van afwegingen. Maar 
bezien vanuit politiek kapitaal geldt een aantal complicerende factoren. De aard van de 
interventies van de bodem maakt dat het moeilijk is om het politiek kapitaal te verzilve-
ren dat voor de bodem nodig is. De volgende kenmerken zijn cruciaal: 

 Structurele interventie: aanpassingen in de bodem maken allerlei voorzieningen 
en diensten aan de oppervlakte mogelijk, maar zijn in hun eigen opbrengsten 
amper zichtbaar. Aanpassingen in de bodem structuren, ordenen en maken mo-
gelijk wat er aan de oppervlakte gebeurt, maar zijn daarin niet zelf zichtbaar. 



 Lange termijn interventie: aanpassingen in de bodem hebben vaak op langere 
termijn effect of worden voor langere termijn gedaan. Tegelijkertijd kosten ze op 
korte termijn geld en zorgt de aanleg ervan voor directe overlast.  

 Ondergrondse interventie: aanpassingen in de boden leiden niet tot in de ruimte 
zichtbare en herleidbare resultaten of opbrengsten, zoals andere bovengrondse 
infrastructurele werken wel doen. Voor wat bovengronds is gebouwd zijn onder-
grondse inspanningen cruciaal, maar ze zijn moeilijk zichtbaar te maken te vieren. 

 Preventieve interventie: aanpassingen in de bodem voorkomen vaak mogelijke 
problemen, al voordat ze er zijn. Dat is van groot belang, maar maakt tegelijker-
tijd moeilijk invoelbaar wat die problemen dan precies zijn. Zo wordt het al snel 
vanzelfsprekend dat de bodem op orde is, terwijl er inspanningen en investerin-
gen voor nodig zijn. Crises en incidenten zorgen voor aandacht en urgentie voor 
interventies, maar voor de bodem geldt dat goed beheer van de bodem juist 
maakt dat die incidenten zich niet voordoen. Waar komt dan de aandacht en ur-
gentie vandaan? 

EIGENSCHAP VAN DE BODEM PROBLEEM HANDELINGSOPTIE 
 

De bodem als structurele inter-
ventie 

… die andere voorzieningen mo-
gelijk maakt, maar niet tot direct 
merkbare eigen baten leidt 

Het structurele effect inzichtelijk 
maken. 

De bodem als lange termijn 
interventie 

… die een probleem oplost dat 
nog niet merkbaar is én op korte 
termijn voor kosten en (over)last 
zorgt. 

Het lange termijn probleem en 
de lange termijn effecten over-
brengen. 

De bodem als ondergrondse 
interventie 

… die zich afspeelt in een ruimte 
die mensen niet direct waarne-
men en die geen zichtbare kwali-
teit toevoegt. 

Het ondergrondse verbeelden. 

De bodem als preventieve in-
terventie 

… die voorkomt dat verstorende 
en schadelijke incidenten zich 
voordoen, maar juist daardoor 
niet zichtbaar is. 

De crisis die zich als gevolg van 
interventies in de bodem niet 
voordoet zichtbaar maken. 

 

De bodem is dus letterlijk uit beeld. Dat is meer dan een esthetische kwestie of een pro-
bleem voor de voorlichter. In de afwegingen van zaken staat de bodem consequent op 
een moeizame plaats in vergelijking tot andere mogelijke prioriteiten. Iedereen ziet het 
belang van de bodem, maar het is lastig om er tijd, geld en kapitaal voor vrij te maken. 
Om de bodem in de besluitvorming te betrekken is het nodig om hier rekening mee te 
houden.  

 

De bodem en het netwerk 

De bodem heeft dus een aantal inherente eigenschappen die besluitvorming over inves-
teringsprogramma’s en concrete interventies ingewikkeld maken. Maar dat is niet alles. 
De omgeving waarin interventies invulling krijgen is de laatste jaren ingrijpend veran-
derd. De samenleving heeft steeds meer het karakter van een netwerk. In het verlengde 
daarvan staan in de publieke ruimte partijen niet in een verticale maar horizontale rela-
tie tot elkaar. De overheid is in het publieke domein niet de baas, maar komt in samen-
werking met anderen tot de productie van publieke waarde. De overheid produceert 



met anderen, of anderen zijn in de publieke ruimte ook zonder of ondanks de overheid 
actief. Woningcorporaties en burgers zijn net zo belangrijk voor de leefbaarheid en staat 
van het publieke domein als de gemeente. Burgers maken fysieke en sociale veiligheid in 
belangrijke mate zelf, net zoals ze samen of met maatschappelijke initiatieven werken 
aan beleidsdoelen als participatie en integratie realiseren. 

Voor de overheid heeft dit majeure implicaties. Het betekent dat de controle over het 
publieke domein meer met anderen gedeeld wordt. De afgelopen decennia is het publie-
ke domein sterk gecollectiviseerd. Meer taken zijn naar de overheid getrokken en de 
overheid heeft steeds meer op zich genomen. Dat is gepaard gegaan met stromen van 
marktwerking en uitbesteding, maar de kern is dat de overheid de controle behoudt 
over wat er gebeurt. De overheid is onveranderd de baas en anderen voeren het project 
uit. Soms zijn dat hiërarchische relaties, soms netwerkvormen zoals PPS-constructies of 
allianties. Steeds staat de overheid aan het roer. 

De netwerksamenleving verandert dat. Partijen in de samenleving treden uit eigen be-
weging naar voren. Ze worden actief in het publieke domein, op eigen voorwaarden en 
uit eigen initiatief. Dat betekent dat het publiek domein vol loopt met activiteiten, die 
niet door de overheid gestuurd worden. Individuele burgers, sociale ondernemers, 
maatschappelijke organisaties of andere verbanden nemen zelf initiatief en verant-
woordelijkheid. De overheid staat er buiten. De eerste consequentie van de netwerksa-
menleving is daarmee dat de activiteit in het publieke domein verspreid is over heel veel 
partijen. Er zijn veel partijen actief, met eigen en uiteenlopende doelen, wensen en 
werkwijzen. De overheid is één partij tussen anderen. Waarbij die anderen ook zelf initi-
atief nemen en steeds meer eigen activiteiten ontplooien. Wat er gebeurt in het publieke 
domein is minder het product van politieke keuze van de overheid en steeds meer van 
individuele keuzes van partijen en individuen in het netwerk. Controle, regie, sturing en 
voorspelbaarheid door de overheid nemen daarmee sterk af. Maar hoewel controle en 
regie afnemen, hebben handelingen van anderen wel gevolgen voor de bodem. Het net-
werk opereert autonoom, maar het gebeurt allemaal op of in dezelfde fysieke onder-
grond en heeft dus consequenties voor de bodem. De overheid gaat er niet meer over, 
maar heeft er wel mee te maken. De overheid kan het niet sturen, maar moet er wel mee 
om gaan.  

Daar komt bij dat het door de afnemende eigen middelen en de toenemende complexi-
teit van het netwerk voor de overheid lastiger is om in het ‘volle’ publieke domein zelf 
nog tot productie te komen. Het realiseren van publieke waarde gebeurt steeds meer in 
relatie tot anderen, met anderen en vaak ook met enige frictie van andere partijen. Het is 
voor de overheid letterlijk lastiger manoeuvreren in de netwerksamenleving. Niet alle 
taken worden door het netwerk opgepakt, er is nog steeds veel waar de overheid zelf het 
voortouw in neemt. Gebiedsontwikkeling is een voorbeeld. De overheid heeft eigen 
wensen en belangen, maar zal anderen mee moeten krijgen om doelen te realiseren. Om 
ze mee te laten investeren en produceren moeten ze van het nut overtuigd worden. De 
overheid gaat niet voorop, maar doet mee. In veel gevallen loopt de overheid letterlijk 
achter anderen aan en volgt ze het initiatief dat andere partijen nemen. Er is minder geld 
om partijen mee over de streep te trekken en invoeren van regels is ongewenst ver-
klaard. De overheid moet zich steeds maar beroepen op ‘zachte sturing’ – gesprek, ge-
deelde beelden, doelen delen – om anderen mee te krijgen. En vaak betekent dat inhe-
rent het meebewegen met anderen. In het netwerk is voor actie in het publieke domein 
is steeds meer interactie nodig.   



Dat voegt een vijfde complicerende dimensie toe aan het sturen van de bodem, namelijk 
de bodem als genetwerkte interventie. De kern daarvan is dat de context van de net-
werksamenleving het lastiger maakt voor de overheid om zelf zaken te regelen, omdat 
er anderen zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Tegelijkertijd betekent het 
ook dat anderen actief zijn op of in de bodem, waar de overheid zich moet verhouden.  

De bodem als genetwerkte in-
terventie 

… die steeds meer met, voor en 
soms ook door anderen wordt 
gerealiseerd. 

Interactie met de samenleving 
om processen vooruit te brengen 
én het opvatten van de bodem 
als ordening in het netwerk. 

 

 

Overheidssturing en de bodem 

Het voorgaande heeft inzichten opgeleverd voor het analyseren en verbeteren van af-
wegingsprocessen over de bodem. De bodem is een onderwerp met eigenschappen die 
politiek-bestuurlijke afwegingen lastig maken. De bodem is ver weg, ondergronds en de 
opbrengsten zijn niet goed zichtbaar te maken. Tegelijkertijd zijn interventies meteen 
ingrijpend, grootschalig en bezorgen ze een direct gevoelde ‘overlast’ voor wie er mee te 
maken heeft. De straat ligt open, de weg wordt omgeleid en gebieden zijn niet toeganke-
lijk. De burger ziet niet dat erger wordt voorkomen en dat anderen de interventie ver-
volgens benutten om er nieuwe waarde mee te genereren. Ze zien de last van de sane-
ring, maar voelen niet de gezondheidswinst. Succesvol bodembeleid voorkomt in plaats 
van geneest, maar daarmee wordt niet zichtbaar hoe belangrijk dat is.   

De context van de netwerksamenleving voegt hier aan toe dat in projecten steeds meer 
andere partijen nodig zijn om tot resultaat te komen. Dat vergroot de complexiteit. In-
grijpender nog is het eigen initiatief van partijen. Wat er in de publieke ruimte gebeurt is 
steeds meer het gevolg van keuzes van anderen dan de overheid zelf. Dat zorgt voor on-
voorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid. De overheid moet keuzes over de bodem 
maken zonder inzicht in toekomstig gebruik van de ruime. En daar komt bij dat naast de 
overheid ook anderen interventies in of met consequenties voor de bodem doen. De bo-
dem wordt daarmee steeds meer gedeeld en – als gevolg daarvan – minder voorspelbaar.  

Bestuurlijk afwegingen hebben altijd een analytisch-rationele en een politiek-symbolische 
component. Het gaat om een technische inschatting van het probleem en een analyse 
van de kosten en baten van een ingreep. Tegelijkertijd gaat het ook om politieke proces-
sen van agendering, prioritering en het in de politieke en maatschappelijke arena ‘ver-
kopen’ van het voorstel. Politiek is naast analyse ook een zaak van symboliek. Proble-
men zijn pas groot en echt als ze gevoeld of beleefd worden. Voor ingrijpende oplossin-
gen is draagvlak als het gevoel gedeeld wordt dat ze wezenlijk zijn. Goed bestuur vereist 
daarom een combinatie van technische analyse en gevoel voor symboliek en beeld. De 
bodem is inhoudelijk belangrijk, maar om hoog op de agenda te staan moet de bodem 
bovenal ook in beeld zijn. Door de problemen op langere termijn zichtbaar naar voren te 
halen. Door te laten zien welke waarde anderen bovengronds niet meer kunnen realise-
ren als de ondergrond niet op orde is. Door in kaartbeeld en voor het grote publiek be-
grijpelijke uitdrukkingen zichtbaar te maken dat voor wat zij bovengronds zien het fun-
dament onder de grond is gelegd. Of door te laten zien welke problemen de bodem 
voorkomt en wat daarvan de consequenties voor burgers zouden zijn. En door de bodem 
niet te zien als een netwerkvraagstuk dat steeds lastiger is aan te pakken, maar het te 



benoemen als een nieuw aangrijpingspunt om in het netwerk ordening aan te brengen 
en partijen via de bodem te richten. 

Bovenal is het dus zoeken naar de nieuwe beelden voor de bodem. Inhoudelijk en tech-
nisch is het op orde en zijn de plannen van prima niveau. De volgende stap is om te wer-
ken aan beelden die in het maatschappelijke en politieke debat overtuigen en daar be-
weging brengen. De bodem als platform voor maatschappelijke ontwikkeling bijvoor-
beeld, voor wat elders, zichtbaar en door anderen gedaan kan worden. En, voor be-
stuurders ook interessant, als basis voor sturing. Als partijen in het netwerk steeds meer 
autonomie krijgen of nemen, dan kan de bodem nog een zekere ordening in hun inspan-
ningen aanbrengen.  

Dit essay begon met een verwijzing naar de Deltacommissaris en het Deltafonds. Het zijn 
geslaagde voorbeelden van een toekomstig en onzichtbaar vraagstuk dat via beeldstra-
tegie en slimme bestuurlijke arrangementen beheersbaar is gemaakt. Inhoud en beeld 
zijn er gecombineerd, tot een arrangement waarin de technische experts kunnen doen 
waar zij goed in zijn en de bestuurlijke afweging goed gemaakt kan worden. Het pleidooi 
hier is niet direct om een Bodemcommissaris aan te wijzen, maar wel om op zoek te 
gaan naar een manier om inhoud en beeld, heden en toekomst, onder en bovengrond, en 
infrastructuur en dienstverlening met elkaar te verbinden. We zoeken niet naar betere 
plannen, maar naar de beste beelden.  
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