Meer-waarde met
de ondergrond
Inzichten en ervaringen vanuit de
Carrousel Ondergrond en ordening

Van waardering
via afweging
naar agendering
“De Carrousel Ondergrond en ordening
bestaat uit een groep mensen die bereid is om
van tijd tot tijd op een totaal andere wijze naar
haar werk te kijken. Het is toch geweldig om je
eigen bril eens te verwisselen voor die van een
filosoof, een econoom, een bestuurder of van
wie dan ook? Pas dan ontdek je hele nieuwe
gezichtsvelden op je werk. Dat helpt je verder in
je dagelijkse werk met je eigen bril op je neus.”
Walter Jonkers, provincie Zeeland

“De Carrousel geeft mij een
verdieping van zowel procesmatige
als inhoudelijke aspecten van de
integratie ondergrond-bovengrond.”
Marc van Someren, gemeente Haarlem
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Voorwoord
De Carrousel Ondergrond en ordening is de plek bij het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) waar gepassioneerde professionals
bij elkaar komen om kennis en ervaringen uit te wisselen over vraagstukken rond ondergronds
ruimtegebruik en ruimtelijke ordening. In de afgelopen drie jaar heeft de Carrousel vijftien
bijeenkomsten en drie Flexivals georganiseerd. Met het boek Meer-waarde met de ondergrond
hebben we een aantal verslagen gebundeld om onze ervaringen en inzichten over waardering,
afweging en agendering van de ondergrond te delen.
Met de titel van deze publicatie verwijzen wij naar onze belangrijkste boodschap: de ondergrond
kan niet los gezien worden van de bovengrond, want het is geen milieucompartiment, sector of
specialisme. De ondergrond is een ruimtelijke component waarzonder er geen duurzame gebiedsontwikkeling bestaat. De paradox is echter dat de ondergrond zó vanzelfsprekend en zó ondoorgrondelijk is, dat hij onvoldoende wordt meegenomen in de ruimtelijke planvorming. Dat inzicht
vormt onze drijfveer om u nieuwe perspectieven te bieden op de ondergrond. Daarmee willen we
zicht bieden op de kwaliteit en meerwaarde van de ondergrond voor duurzame gebiedsontwikkeling. Kortom: wij willen meer-waarde creëren met de ondergrond!
Niet al onze inzichten en ervaringen lenen zich overigens voor het delen met de buitenwereld.
Verrijkende persoonlijke ervaringen, zoals die van ons bezoek aan de Internationale Architectuur
Biënnale Rotterdam (Urban by Nature) en die van onze enerverende jaarlijkse Flexivals, kun je alleen opdoen als je er bij bent geweest. Uiteraard kunnen we ook niet uit de school klappen over de
vertrouwelijke inzichten die we hebben opgedaan via de intervisie op de diverse praktijken van de
deelnemers. Gelukkig blijven er genoeg inzichten en ervaringen over om met u te delen.
Hoe je meerwaarde kunt creëren met de ondergrond is een terra incognita. De afgelopen jaren
heeft de Carrousel onontgonnen delen daarvan in kaart gebracht. We hebben verrassende inzichten opgedaan en begaanbare wegen gevonden ‘van waardering via afweging naar agendering’. We
hopen u te inspireren met onze verhalen en ontdekkingen. We verhalen over onze dialoog met een
filosoof en werksessies met economen rondom waardering (Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3).
We delen met u verhalen over onze belangen en onze kantoorpolitiek in de context van afweging
(Hoofdstuk 4, Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6). En tot slot vertellen we over ons gesprek met bestuurders
rondom agendering (Hoofdstuk 7).
Ter besluit enkele woorden van dank voor allen die hebben bijgedragen aan onze ontdekkingstocht.
In de eerste plaats dank aan onze Carrouselleden. Jullie zijn degenen die de kennis en inzichten
gebaard hebben! Daarnaast dank aan onze inleiders. Jullie waren als vroedvrouwen die ons begeleidden bij het baren van kennis in ongecompliceerde bijeenkomsten. Dank: Jan-Hendrik Bakker
(filosoof), Anita Bijvoet (planoloog), Onno van Eijk (planoloog), Olaf Koops (econoom), Stijn van
Liefland (milieukundige), Walter Manshanden (econoom) en Rudy van Stratum (econoom).
Delft, juni 2016
Henk Werksma
COB-coördinator Ordening en waarde
Facilitator Carrousel Ondergrond en ordening
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FIGUUR 1 • Stadslandbouw in Vlaardingen op de plek waar villa’s hadden moeten verrijzen
(Bron: Stadslandbouw Van Ruytenburch)
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De waarde van grond
Een filosofisch perspectief
Wat is de waarde van grond? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen: je bepaalt de waarde
door een vierkantemeterprijs vast te stellen. Maar wat als we de vraag opvatten als een filosofische vraag? Dan moeten we verder zoeken naar antwoorden. Om die zoektocht te begeleiden, schetst filosoof en publicist Jan-Hendrik Bakker vanuit vier perspectieven aanzetten
tot antwoorden. Vanuit die vier perspectieven – economisch, ecologisch, existentieel en politiek-sociaal – is een dialoog gevoerd om de vraag naar de waarde van grond te beantwoorden. Het uitgangspunt: niet alleen de bestemming bepaalt de waarde van grond. Dat wordt
helder als je kijkt naar het bredere begrip ‘placemaking’.

1.1 Placemaking
Filosofie is letterlijk: houden van wijsheid. Wijs worden is niet ergens een mening over hebben,
maar kennis van zaken hebben. Hoe word je wijs? Door een dialoog te voeren en vragen te stellen.
Door vooral vragen te stellen bij het meest vanzelfsprekende. Arthur Schopenhauer zei daarover:
“Alles wat vanzelfsprekend lijkt, wordt dan als probleem opgevat.”
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FIGUUR 2 • Filosoferen over de waarde van grond
(Bron: Henk Werksma)

Vierkantemeterprijs van grond
De vraag naar de waarde van grond wordt niet als problematisch gezien. Het antwoord is bekend:
een vierkantemeterprijs. Hoe die prijs bepaald wordt, is ook vanzelfsprekend. De functie of bestemming van de grond bepaalt de prijs: graan is niet duur, omdat de grond duur is, maar grond is
veel waard, omdat graan veel opbrengt. Wat goed en slecht is voor de grond, daar hebben we vaak
ook wel een antwoord op. Een vervuilde bodem is niet goed, een zakkende bodem kost geld en
archeologie in de bodem is lastig bij bouwactiviteiten. Overigens blijft de vierkantemeterprijs voor
‘goede’ en ‘slechte’ grond veelal dezelfde: vervuilde bodems worden opgevat als saneringskosten,
zakkende bodems als beheerkosten en archeologie als onderzoekskosten.
Placemaking met de ondergrond
Maar wat als we het vanzelfsprekende als probleem opvatten, conform het advies van Schopenhauer? Wat is dan de waarde van grond? Hiervoor moeten we het eenzijdige financiële perspectief
verbreden. We moeten vanuit meerdere perspectieven de waarde van grond beschouwen. De kernvraag in onze filosofische dialoog is daarom: hoe kan de ondergrond bijdragen aan placemaking
vanuit economisch, ecologisch, existentieel en politiek-sociaal perspectief? Deze vraag veronder-
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stelt dat eerst de toegevoegde waarde van de ondergrond vanuit meerdere perspectieven expliciet
moet worden gemaakt voordat de financiële waarde kan worden bepaald. Deze vraag lijkt een zinvolle vraag te zijn in het licht van de kredietcrisis (2008) waarvan de desastreuze gevolgen lang
doorwerkten. Het probleem van de crisis werd kernachtig weergegeven door econoom en journalist Jeroen Smit terwijl hij sprak over de kredietcrisis in Amerika: “Als geld het doel wordt, lossen
dingen van waarde op.” Kunnen we daarom eerst de waarde van grond expliciet maken voordat
hier een prijskaartje aan wordt gehangen?

“De inspirerende bijeenkomst ‘Filosoferen over de
waarde van grond’ is mij het meest bijgebleven, omdat
mijn blikveld nog wijder werd opengebroken door het
benaderen van ondergrond vanuit vier perspectieven
die niet als vanzelfsprekend in mijn dagelijkse discussie
betrokken zouden worden. Het maakt daarmee dat ik in
een gesprek kritischer kan meedenken.”
Jeroen Brouwer, gemeente Katwijk
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1.2 Economisch perspectief
Filosoof Jan-Hendrik Bakker geeft de aftrap voor de dialoog vanuit een economisch perspectief.
Hij stelt dat grond wordt gezien als productiefactor. De bestemming bepaalt de financiële waarde:
landbouw, delfstoffen, onroerend goed en infrastructurele voorzieningen. De waarde van de grond
staat gelijk aan de prijs van hetgeen de grond opbrengt, niet aan wat het zelf aan emotionele en
sociale betekenis heeft. Dit leidt tot verschraling van het grondgebruik. Bakker geeft twee voorbeelden. De landbouw kent een sterke monocultuur door een enorme focus op landbouwproductie. Het gevolg hiervan is dat landbouwgebieden nauwelijks openbare ruimte kennen en een lage
biodiversiteit. Een tweede illustratie betreft de Vinex-wijken. Deze wijken kennen primair of niet
zelden alleen maar woonfuncties door een focus op ‘woonproductie’. Het gevolg hiervan zijn hoge
bebouwingsdichtheden, weinig openbare ruimte en weinig groen. Bakker neemt de stelling in dat
de economische crisis die in 2008 opdoemde en jarenlang aanhield voor een groot deel te herleiden
is tot de eenzijdige benadering van grond als productiefactor. Deze focus heeft geleid tot speculatieve
kapitalisatie van de grond.
Financieel perspectief leidt tot winstmaximalisatie
De filosofische dialoog start met de gezamenlijke constatering dat de eenzijdige financiële benadering van de waarde van grond als productiefactor leidt tot winstmaximalisatie. De centrale vraagstelling bij planvorming is verworden tot de vraag hoe de bestemde gronden maximaal kunnen
worden benut voor de bestemde functie. Het gevolg daarvan is:
•• dat zoveel mogelijk grond in eigendom wordt gegeven (hoe meer vierkante meters worden
uitgegeven, hoe meer euro’s de grond oplevert). Kind van de rekening is de openbare ruimte
die geen geld oplevert, maar geld kost;
•• dat de uitgegeven gronden maximaal worden benut voor de desbetreffende functie (hoe
meer woningen, hoe meer geld; hoe meer landbouwproductie, hoe meer geld). Zo worden
diversiteit en flexibiliteit van grondgebruik bij voorbaat onmogelijk gemaakt.
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Economisch perspectief op de waarde van grond
De filosofische dialoog levert een economisch perspectief op de waarde van grond op dat breder
is dan het huidige perspectief van winstmaximalisatie. Het economische perspectief richt zich
op placemaking, en dan specifiek op het verhogen van de waarde van de ruimte. Het gaat bij
placemaking om het laten ontstaan van betekenisvolle verbanden in de (openbare) ruimte. Het
doel van deze waardecreatie is een omgeving te creëren die welvaart, geluk en gezondheid van
gebruikers verbetert. Vanuit deze invalshoek van waardecreatie, levert de dialoog de volgende
denkrichtingen op:
•• Ga uit van maximaal maatschappelijk rendement in plaats van euro-winstmaximalisatie.
•• Creëer maximale openbare ruimte met hoge gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde (ten
koste van private grond).
•• Creëer ruimte voor diversiteit in gebruik, waarbij economische sterke (zoals vastgoed) en
economische zwakke functies (zoals speelplekken) tezamen synergie opleveren.
•• Creëer ruimte voor flexibiliteit in (tijdelijk) gebruik van gronden, zodat ingespeeld kan
worden op veranderende omstandigheden.
•• Benut de kwaliteiten van de ondergrond voor placemaking.

1.3 Ecologisch perspectief
Welke waarde heeft grond vanuit een ecologisch perspectief? Filosoof Jan-Hendrik Bakker geeft
een eerste aanzet tot een antwoord. Hij constateert dat bodem en ondergrond dragers zijn van flora
en fauna en de voorwaarden bepalen. Bodem en ondergrond zijn ook de biologische dragers van
het menselijk leven. Grond in deze betekenis staat gelijk aan aarde. Bakker stelt verder dat de stad
een extra verantwoordelijkheid heeft, nu gebleken is dat juist het urbane milieu de biodiversiteit
kansen biedt – meer dan het platteland.
Ecologisch perspectief ontbreekt
De dialoog richt zich in eerste instantie op het stedelijke gebied. Niet vreemd, gezien het hoge tempo
waarin Nederland urbaniseert. Het aantal Nederlanders dat in stedelijk gebied woont, stijgt. Het
groen komt steeds meer onder druk te staan, onder meer door de alsmaar toenemende bodem-

FIGUUR 3 • Schotse Hooglanders verrijken het industriële landschap van de Botlek
(Bron: ARK Natuurontwikkeling)
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bedekking. Verharde stadstuinen zijn in toenemende mate een probleem in stedelijk gebied. Niet
alleen voor de waterafvoer en verwoestijning van de ondergrond, maar ook voor de gezondheid en
het welbevinden van de bewoners: een versteende tuin draagt daar niet aan bij en een groene tuin wel.
Niet voor niets geven mensen met een volkstuin zichzelf de hoogste gelukcijfers van alle stadsbewoners. Stadsbesturen geven vaak niet het goede voorbeeld: zoveel mogelijk grond wordt uitgegeven in
eigendom en intensief benut (zie economisch perspectief). De resterende openbare ruimte komt er te
vaak bekaaid vanaf. Zo verschijnen er in de openbare ruimte al trapvelden van kunstgras.
De verstening van de bodem leidt tot een eenzijdig aanzicht van de stadscultuur zelf. Een cultuur die
los komt te staan van de natuurlijke grondslag. We geven geen ruimte aan de (potentiële) ecologische
waarde van grond bij stadsinrichting en tuininrichting. Chargerend gesteld: we bestemmen alleen
die gronden groen die niet uitgegeven kunnen worden voor intensieve stedelijke functies. Ofwel: de
grond ‘die overblijft’ wordt groen ingekleed tegen zo laag mogelijke beheerlasten. Dat leidt niet alleen
tot verarming van de (grond)biodiversiteit, maar ook tot geestelijke verarming van stadsbewoners.
Ecologisch perspectief gewenst ter verhoging van welzijn
Het filosofische gesprek leert dat het ecologisch perspectief op grond nauwelijks aandacht krijgt bij
ruimtelijke planning. Dat gebeurt alleen wanneer gronden bestemd zijn als ‘natuur’. En ook dan is er
kritiek: niet de natuurlijke kwaliteiten van het bodem- en watersysteem bepalen de natuur, maar natuurdoeltypen zijn bepalend. Het gegeven dat de hoogste gelukcijfers worden behaald door mensen
met een volkstuin onderstreept de noodzaak om het ecologische perspectief op grond toe te voegen
aan de ruimtelijke planning. Geef ruimte aan groen, aan tuinen en aan groen recreëren.
Vanuit ecologisch perspectief kunnen de volgende denkrichtingen in ieder geval bijdragen aan
groene placemaking en aan het welzijn van stadsbewoners:
•• Bestem eerst de groenstructuren en vervolgens de stedelijke bestemming (wonen, werken,
infrastructuur).
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•• Benut de natuurlijke karakteristieken van het bodem- en watersysteem als drager voor het
groen in de stad en het ommeland.
•• Richt je niet op zo laag mogelijke beheerlasten voor de openbare ruimte, maar op maximaal
welzijn, geluk en gezondheid in de gebruiksfase.
•• Geef openbare ruimte en openbaar groen in beheer bij bewonersgroepen.

1.4 Existentieel perspectief
Grond is wat ons draagt, ze geeft ons bestaan een fundament, zo stelt Jan-Hendrik Bakker in de
inleiding op het existentiële perspectief. Voor natuurvolkeren is de grond verweven met de geschiedenis en de mythen van de voorouders en goden. Grond is ook existentieel omdat ze een plek
om ‘te zijn’ levert. Ze is de basis van ons thuisgevoel. Maar wat is dat thuis? Wat betekent dat voor
de moderne mens die immers wegtrekt van zijn geboortegrond?

FIGUUR 4 • Boerenkerkhof te nuenen, door Vincent van Gogh
(Bron: Van Gogh Museum)
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Existentieel perspectief altijd op de achtergrond aanwezig
De dialoog start met de constatering dat het existentiële perspectief op de waarde van grond op
de achtergrond altijd aanwezig is. Je geboortegrond definieert mede je zijn. Kom je van de woeste
gronden van de Biblebelt of ben je uit de klei getrokken? Ben je Hagenees of Hagenaar? Hoe verhoud je je daartoe? Hoe bepaalt de grond je identiteit? Of: hoe bepaalt de ondergrond de identiteit
van de plek? Waar is je ‘thuis’ als je je elders hebt gevestigd?

FIGUUR 5 • Zand en veen – de Laan van Meerdervoort als scheiding
(Bron: popolsku.nl)

Existentieel perspectief bepaalt mensen
De dialoog leert dat in de ruimtelijke planning beperkt aandacht is voor de existentiële waarde van
de grond. Een term als ‘ruimtelijke identiteit’ verwijst daar wel naar. Maar in hoeverre wordt het
begrip ‘ruimtelijke identiteit’ echt gevoed vanuit de geschiedenis van de grond, zowel cultuurhistorisch als natuurhistorisch? En hoe kunnen deze ondergrondkwaliteiten bijdragen aan het verbinden van mensen en plekken? Uitdagende vragen, die via de volgende denkrichting kunnen bijdragen aan placemaking:
•• Formuleer de existentiële waarde van een plaats op basis van de natuurhistorische en cultuurhistorische (ondergrond)kwaliteiten.

1.5 Politiek-sociaal perspectief
Jan-Hendrik Bakker in de aftrap: “Grond is ook common ground, of Meent. Ze is openbare ruimte
waar stedelingen elkaar vrijblijvend ontmoeten, zonder plichtplegingen, maar wel in gesprek kunnen gaan. Parlement, park, pleinen, internet, publieke omroep. Openbaar groen speelt een steeds
belangrijkere rol, naast pleinen, theaters en cafés.” Privatisering van de grond leidt tot vernietiging
van de voorwaarden voor een optimale democratie. Een open samenleving heeft openbaarheid
nodig en dus een plek die wij delen.
Politiek-sociaal perspectief verbindt mensen
De kern van het politiek-sociale perspectief wordt in het filosofische gesprek onderstreept: een open
samenleving heeft openbaarheid nodig. Het gaat om neutraal terrein waar de publieke opinie kan
worden gevormd. Het gaat om plekken waar mensen elkaar (toevallig) ontmoeten en in gesprek gaan.
Wat hebben we voor gemeenschappelijke grond? In het oude Griekenland zochten filosofen het antwoord op deze vraag op de agora. In Frankrijk wordt deze vraag besproken gedurende een potje jeu
de boules op het dorpsplein. Bij ruimtelijke inrichting gaat het om het creëren van open of neutrale
grond die de ontmoeting tussen bewoners en gebruikers kan dragen; groen in de vorm van parken
en speelgebieden, rood in de vorm van pleinen, trottoirs en wandelzones. In de stad vraagt dat om
andere inrichtingsprincipes dan in het dorp. Immers: in de stad kun je anoniem op het plein zitten en
de andere stadsbewoners bespieden. In het dorp is die anonimiteit en ruimte er niet.
Vanuit politiek-sociaal perspectief kan deze denkrichting in ieder geval bijdragen aan placemaking:
•• Creëer openbare ruimte met sterke identiteiten die de toevallige ontmoeting tussen bewoners en gebruikers bevordert.

Hoofdstuk 1

De waarde van grond

11

1.6 Perspectief op maatschappelijke waarden
Wat is de waarde van grond? Om die vraag goed te beantwoorden, moet je kijken vanuit meerdere
perspectieven: economisch, ecologisch, existentieel en politiek-sociaal. Dan denk je niet alleen in financiële termen (geld), maar in waarde-termen van placemaking. Placemaking richt zich op waardecreatie in de (openbare) ruimte met als doel welvaart, geluk en gezondheid van gebruikers te verhogen. Als je dat niet doet, als je louter denkt in financiële termen, dan leidt dat tot verschraling van de
(openbare) ruimte. Het gevolg daarvan: veel private grond, weinig openbare ruimte en weinig diversiteit en flexibiliteit van grondgebruik. Dat levert geld op, maar gaat ten koste van maatschappelijke
waarden. Een interessante vraag is of we die maatschappelijke waarden expliciet kunnen maken, en
kunnen vertalen naar geld, zodat we tot een beter vergelijk kunnen komen tussen de kosten en baten
van maatregelen. Hoofdstuk 2 gaat daar nader op in.

FIGUUR 6 • ontdekkingstocht in Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen
(Bron: Henk Werksma)
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“Filosoferen op een zolderkamer en in de klei van een vochtig
en mistig Zuid-Hollands eilandenlandschap. Die sfeer, de
onderwerpen, de ontdekkingen; ze waren gewoon goed!
Placemaking bleek een sleutelwoord te zijn voor een deurslot dat
ik nog niet kende. Toen ik die deur opende, bleek ik uit te komen
in het gedachtengoed van de mkba. Bij de sessie daarover bleek
economie plots helemaal niet alleen over geld te gaan, maar over
welbevinden. Als je bodem en de baten van de bodem koppelt
aan placemaking gaat het ook over welbevinden en energie
krijgen, en daar waar je dat weer weet te verbinden met een
verdienmodel kun je echt stappen gaan maken.”
Walter Jonkers, provincie Zeeland

De Carrouselbijeenkomst ‘Filosoferen over de waarde van grond’ vond plaats op 28 oktober 2014 in het Nationaal Landschapscentrum te Numansdorp. De bijeenkomst is georganiseerd door SKB en het COB. Verslag en facilitatie van de bijeenkomst is verzorgd
door Henk Werksma (COB). Het verslag is gebaseerd op de inhoudelijke gesprekken en constateringen zoals gedaan op de bijeenkomst (geen letterlijke weergave).
De inleiding werd verzorgd door Jan-Hendrik Bakker, filosoof en auteur van onder andere het boek Grond.
Aan het filosofische gesprek en de reflectiewandeling namen deel: Jan-Hendrik Bakker (Filolit, inspirator), Jantien van den Berg
(COB), Geiske Bouma (SKB), Jeroen Brouwer (gemeente Katwijk), Tanja Haring (provincie Zuid-Holland), Walter Jonkers (provincie Zeeland) en Gerrit Weerheim (Omgevingsdienst Midden-Holland).
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FIGUUR 7 • sheep meadow in central Park, New York
(Bron: Flickr/Thomas Huston)

Projecteffecten
Een mkba brengt de projecteffecten in beeld door het projectalternatief te vergelijken met het nulalternatief. Een mkba onderscheidt verschillende soorten effecten:
• Directe effecten: effecten die een rechtstreeks gevolg zijn van het project en optreden op de markt
waarop het project ingrijpt.
Bijvoorbeeld: aanlegkosten, exploitatiekosten, subsidies, waterveiligheid, reistijdwinst, consumentenvoordelen (die
toevallen aan de eigenaar, exploitant en gebruikers van projectdiensten).

• Indirecte effecten: effecten die ontstaan doordat directe effecten doorwerken op andere markten.
Bijvoorbeeld: effecten van een infrastructuurproject op de transportmarkt kunnen worden doorgegeven op de grondmarkt, de arbeidsmarkt en de woningmarkt.

• Externe effecten: effecten die niet neerslaan in markten, maar wel ingrijpen op de welvaart van burgers.
Bijvoorbeeld: natuur, water, bodem, lucht, cultuurhistorie. Voor al deze omgevingskwaliteiten geldt dat in de praktijk
het bepalen van de omvang van effecten en het waarderen (in euro’s) niet zonder zorgen is.
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Waardecreatie met de ondergrond
Denken in waarden op basis van mkba
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) gaat niet over geld, maar over maatschappelijke waarden. De mkba brengt daartoe alle effecten van een project in beeld op welvaart,
geluk en gezondheid. Positieve effecten heten ‘baten’ en negatieve effecten heten ‘kosten’.
Door alle effecten via economische waarderingsmethodes zo veel als mogelijk om te zetten
naar geld, kunnen de baten makkelijk worden vergeleken met de kosten. De vraag is wat een
niet-econoom kan leren van het ‘denken in waarden’ van de mkba. Het antwoord is gevonden
in vier eenvoudige principes. Toepassing van deze principes draagt bij aan waardecreatie met
de ondergrond.

2.1 Waarderen van ondergronds ruimtegebruik
Ondergronds ruimtegebruik is veelal duurder dan bovengronds ruimtegebruik. Alleen bij hoge
grondprijzen en meervoudig grondgebruik kan ondergronds bouwen renderen. In alle andere
gevallen moeten ondergrondse projectalternatieven iets anders bieden dan geld om aantrekkelijker te zijn dan bovengrondse projectalternatieven. Ze moeten positieve effecten hebben op maatschappelijke waarden (baten). Voorbeelden van maatschappelijke baten zijn minder geluidsoverlast, minder barrièrevorming, reistijdwinst of verhoging van de ruimtelijke kwaliteit.
Door effecten van alternatieven in beeld te brengen en te waarderen, kan de waarde van ondergrondse projectalternatieven goed worden vergeleken met bovengrondse projectalternatieven.
Daarmee kan een keuze voor een boven- of ondergrondse projectalternatief meer rationeel en
weloverwogen worden gemaakt.

2.2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Een mkba is bij uitstek een methodiek om op een systematische en samenhangende manier alle door
een project veroorzaakte effecten in beeld te brengen en te waarderen. Het gaat hierbij om alle effecten volgens het brede welvaartsbegrip, waarbij naast financieel-economische effecten op de direct belanghebbenden ook maatschappelijke effecten worden meegenomen (zie kader Projecteffecten). Deze
effecten worden vergeleken met de situatie waarin het project niet wordt uitgevoerd; het zogeheten
nulalternatief. De baten van het project worden net als de kosten zoveel mogelijk uitgedrukt in geld.
Dit geldt ook voor zaken die geen direct prijskaartje hebben, zoals geluidsoverlast, een mooi uitzicht
of je veilig voelen (monetariseren is de inzet, maar is niet altijd mogelijk; meewegen kan dan kwalitatief). Als de baten vervolgens groter zijn dan de kosten, dan zorgt het project voor toename van de
maatschappelijke welvaart en heeft het een positief mkba-saldo.
Toepassingsbereik mkba
De mkba wordt toegepast bij investeringen in infrastructuur met publieke financiering. Voor grote
projecten die de toekomst van een gebied bepalen, is de mkba zelfs verplicht. De kracht van de mkba
is de transparantie, uniformiteit en vergelijkbaarheid. Het helpt de bestuurder in de afweging tussen verschillende projectalternatieven een keuze te maken en hier verantwoording over af te leggen.
Die kracht zorgt ervoor dat de mkba ook in toenemende mate wordt toegepast in andere domeinen,
zoals bij publieke investeringen in zorg, ICT, veiligheid en gebiedsontwikkeling. In de regel wordt een
mkba vooraf ingezet als hulpmiddel om een investeringsbeslissing te ondersteunen (ex ante evaluatie). Het doel is te bepalen of de investering wel of niet gedaan moet worden en zo ja, in welke vorm
en onder welke voorwaarden. De toepassing van mkba’s als effectmeting na realisatie van een project
(ex post evaluatie) zijn relatief schaars. De studie richt zich dan op de effecten die investeringen daadwerkelijk teweeg hebben gebracht.
Hoofdstuk 2 Waardecreatie met de ondergrond
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Stappen mkba
Het opstellen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse gebeurt in een aantal vaste stappen.
In Nederland zijn deze stappen gebaseerd op de zogeheten OEI-leidraad (CPB/NEI, 2000). De
OEI-leidraad is geschreven voor infrastructuurprojecten en bevat de beginselen van de mkba.
Een mkba van een integrale gebiedsontwikkeling verschilt in een aantal opzichten van een mkba
van een infrastructuurproject. De werkwijzer Mkba van integrale gebiedsontwikkeling (Ecorys,
2009) heeft dat uitgewerkt. Voor de te doorlopen stappen (FIGUUR 8) en meer informatie wordt dan
ook verwezen naar deze werkwijzer. De stappen voor een mkba (en veel meer) zijn ook te vinden
op de website www.mkba-informatie.nl.

FIGUUR 8 • Stappen MKBA bij gebiedsontwikkeling
(Bron: corpovenista.nl)

2.3 Handelingsprincipes voor waardecreatie
Het opzetten en uitvoeren van een mkba is werk voor gespecialiseerde economen. Het gedachtegoed van het waarde-denken achter de mkba is echter breder toepasbaar.
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Waarde-denken van de mkba
De kracht van een mkba ligt niet zozeer in de uitkomst (het mkba-saldo) als wel in de denkexercitie.
De uitkomst wordt te veel beïnvloed door onderliggende aannames en is te eendimensionaal om
als uitgangspunt te dienen voor besluitvorming. Het is vooral interessant om het denken in maatschappelijke waarden inclusief alle aannames expliciet te maken voor het besluitvormingsproces.
Het debat wint aan waarde doordat niet zomaar allerlei argumenten geponeerd kunnen worden. De
mkba dwingt deelnemers in het debat om ‘met reden te twisten’. Ofwel: de denkexercitie van de
mkba verrijkt en zuivert het debat.
Werken aan planoptimalisatie
De mkba wordt in de regel pas laat in de besluitvorming toegepast: als de projectalternatieven al
ontwikkeld zijn en er een afweging moet worden gemaakt welk alternatief het beste is (ex ante
evaluatie). Doordat de uitgewerkte alternatieven al voorliggen, krijgt het oordeel van de uitkomst
(het mkba-saldo) veel gewicht, want er is weinig tot geen ruimte voor planoptimalisatie. Dat is
jammer, omdat op deze wijze de kracht van de denkexercitie van de mkba onvoldoende benut
wordt. De vraag is daarom interessant of we het waarde-denken van de mkba ook kunnen verbinden aan de vroegste fasen van planontwikkeling. In deze fasen is er immers nog volop ruimte
voor planoptimalisatie.
Vier handelingsprincipes
De Carrousel heeft het waarde-denken van de mkba vertaald naar vier handelingsprincipes die
houvast bieden aan niet-economen bij het begrijpen en toepassen van het mkba-gedachtegoed. De
principes zijn gericht op het vroegtijdig denken in waarden, zoals in de vroege fase van planvorming. Daarmee bieden de principes gezamenlijk een basis voor waardecreatie en continue planoptimalisatie. De vier handelingsprincipes zijn:
A. Stel nut en noodzaak vast.
Is het probleem een probleem? Zo ja, hoe erg is dat?
B. Definieer je nulalternatief.
Is niets doen ook een optie?

Meer-waarde met de ondergrond

C. Maximaliseer de baten.
Is er nog meer waarde te creëren?
D. Structureer informatie ter ondersteuning van besluitvorming.
Is de informatie relevant, toegankelijk en duidelijk?
A. Stel nut en noodzaak vast
Is het probleem een probleem? Zo ja, hoe erg is dat?
Een project start altijd met een probleem of een ambitie. Daarom schrijft de mkba-methodiek terecht
voor dat er altijd eerst een gedegen probleemanalyse moet worden uitgevoerd. Met zo’n analyse kan
de vraag naar nut en noodzaak van een project (of voorgenomen beleid) worden onderbouwd. De
analyse kan op vele manieren worden uitgevoerd, maar er zijn altijd twee cruciale vragen die gesteld
moeten worden. Twee vragen die we in de dagelijkse praktijk gauw uit de weg gaan:
1. Heb je wel het juiste probleem (of ambitie) te pakken?
2. Is het erg als je probleem niet wordt opgelost / je ambitie niet wordt verwezenlijkt? Zo ja,
waarom is dat erg?
Vooral die tweede vraag moet je als een horzel blijven stellen. De achterliggende overtuiging is dat die
‘horzelvraag’ leidt tot betere projecten. Blijf de is-het-erg-vraag net zo lang stellen totdat duidelijk is
dat je probleem het juiste probleem blijkt te zijn en dat het erg is als dit niet wordt opgelost (zie ook
Hoofdstuk 5 over de kunst van het vragen stellen). Niet alleen worden zo nut en noodzaak helder, maar
ook worden er redeneerlijnen opgebouwd waarom jouw project Nederland een beetje beter maakt,
doordat je blijft doorvragen naar de waardecreatie van je project. Door de vraag al bij de start in het
planproces op te pakken, kun je vroegtijdig werken aan planoptimalisatie. Immers: het probleem
komt helder en met redenen omkleed op tafel te liggen. Hierdoor word je in staat gesteld om ‘in één
keer de goede dingen goed te doen’. Een goede probleemanalyse is al de halve oplossing.
B. Definieer je nulalternatief
Is niets doen ook een optie?
Het klinkt u misschien vreemd in de oren, maar niets doen is ook een optie. Ook voor projectleiders
is het bijna niet voor te stellen dat het project niet wordt uitgevoerd. Het lijkt veelal in strijd met
het beleid en de bestuurlijke afspraken. De projectleider staat vaak wel open voor verschillende
alternatieven, maar niets doen... ?!
Een mkba stelt de vraag naar nut en noodzaak van een project (zie handelingsprincipe A). Daarbij
wordt altijd het alternatief ‘niets doen’ in beeld gebracht. Een mkba wil immers alle effecten van
een project zo nauwkeurig mogelijk in beeld brengen en de projecteffecten betreffen de verschillen
tussen een ontwikkeling mét het project (projectalternatief) en zonder dat project (nulalternatief).
Om projecteffecten goed te kunnen meten, is het nulalternatief even bepalend als het projectalternatief. De analyse kan leiden tot de conclusie dat het nulalternatief meer welvaart oplevert dan de
projectalternatieven. Niets doen is dan de beste optie.
Het nulalternatief is hierbij de waarschijnlijkst geachte economische ontwikkeling die zal plaatsvinden als het te beoordelen project niet wordt uitgevoerd. Het nulalternatief is geen statische ontwikkeling en geen doomscenario. Als het project niet doorgaat, betekent dat niet dat er geen veranderingen plaatsvinden. Gebruikers van het gebied zullen immers mogelijk zelf andere oplossingen
zoeken voor hun probleem (van bijvoorbeeld huisvesting). Daarom zijn voor het definiëren van het
nulalternatief twee vragen belangrijk:
1. Hoe zal de plek zich ontwikkelen als er ‘niets’ gedaan wordt? Blijft de plek wat die nu is
(inrichting en beheer) of zal de plek veranderen onder invloed van economische, technische
en demografische ontwikkelingen?
2. Wat is het ruimtelijk gedrag van de gebruikers van de plek als het project niet wordt uitgevoerd? Waar gaan bijvoorbeeld bewoners, bedrijven, belangengroeperingen en overheden
zich huisvesten en hoe bewegen ze door het gebied?

Hoofdstuk 2 Waardecreatie met de ondergrond
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Mkba-saldo kent vier smaken
Uiteindelijk resulteert de mkba-analyse in een mkba-saldo (al dan niet omgeven met bandbreedtes, verdelingseffecten en onzekerheden omtrent effectinschattingen). Het mkba-saldo kent in hoofdlijn vier smaken:
1. Mkba-saldo positief: positieve businesscase en positieve maatschappelijke baten.
Licht op groen: project is financieel rendabel en kent positieve maatschappelijke effecten.

2. Mkba-saldo positief: negatieve businesscase en positieve maatschappelijke baten.
Licht op oranje: project is financieel niet rendabel, maar kent positieve maatschappelijke effecten.

3. Mkba-saldo positief: positieve businesscase en negatieve maatschappelijke baten.
Licht op oranje: project is financieel rendabel, maar kent negatieve maatschappelijke effecten.

4. Mkba saldo negatief: optelsom businesscase en maatschappelijke baten is negatief.
Licht op rood: project voegt geen welvaart toe.

In principe kan aan een positief mkba-saldo de conclusie worden verbonden dat een maatregel positief
uitwerkt voor de welvaart. Als er echter veel onbekende of ongeprijsde effecten in de mkba zijn opgenomen,
is een dergelijke conclusie niet vanzelfsprekend. In dat geval moeten gemonetariseerde effecten worden
afgezet tegen niet-gemonetariseerde effecten. Hierbij bestaat het gevaar dat waarden die in geld zijn uitgedrukt zwaarder gewogen worden dan waarden die alleen kwalitatief zijn geduid. In de COB-publicatie
Zeven sleutels voor een waardevolle afweging wordt aangegeven dat in die gevallen het onderzoek eerst op
waarden gericht kan worden. Zodoende kan worden voorkomen dat alternatieven die ogenschijnlijk duur
maar waardevol zijn, afvallen. En omgekeerd: dat alternatieven die goedkoop maar beperkt waarde toevoegen, de voorkeur krijgen.
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Mkba en welvaartstheorie
De mkba wortelt in de welvaartstheorie. Die economische theorie richt zich op de voorwaarden waaronder
de welvaart kan worden gemaximaliseerd. Het principe van ‘maximaliseer je baten’ sluit dus naadloos aan
op de welvaartstheorie.
De welvaartstheorie leert dat de welvaart van de gemeenschap stijgt wanneer voor minstens één persoon de
welvaart toeneemt terwijl voor niemand de welvaart afneemt. Dit noemt men een Pareto-verbetering, verwijzend naar de economische term Pareto-efficiëntie, een centraal begrip in de huidige economie. De praktijk
is natuurlijk vaak complexer: veelal neemt de welvaart toe voor meerdere personen en daalt de welvaart van
anderen. Wanneer er meer welvaart wordt gecreëerd voor de ‘winnaars’ dan de ‘verliezers’ aan nut verliezen,
dan wordt ook wel van een potentiële Pareto-verbetering gesproken. Dit begrip houdt in dat de maatschappij
als geheel zou kunnen profiteren van deze verbetering, indien de winnaars de verliezers compenseren.

Valkuilen mkba
Een gestructureerde informatievoorziening voor besluitvormers is cruciaal om de rol van de mkba in de
besluitvorming te waarborgen. De mkba mag geen onnavolgbare ‘black box’ zijn omdat dit de mogelijkheden
beperkt om maatregelen en effecten te doordenken en te bediscussiëren, en besluiten te nemen. Een slechte
informatievoorziening zet twee valkuilen open:
Valkuil 1: De mkba is allesbepalend in de besluitvorming. De beperkingen van de mkba worden dan onvoldoende onderkend.
Valkuil 2: De mkba is een waardeloos instrument. De meerwaarde van het instrument wordt dan onvoldoende ingezien.
De mkba kent zijn voordelen en zijn beperkingen. De mkba vraagt dan ook om een genuanceerd gebruik dat
bijdraagt aan een transparante manier om tot een besluit te komen inclusief de voor- en nadelen. In het
politieke debat kan besloten worden om voor A te gaan ondanks dat B beter scoort in de mkba. ‘De politiek
kent haar overwegingen die de mkba niet kent’. Deze politieke overwegingen liggen buiten het bereik van de
mkba, zoals het maatschappelijk draagvlak, wens tot herverdeling van de welvaart, niet-wenselijke effecten,
het financieringsvraagstuk, de pro memorie posten of de langetermijneffecten van de ontwikkeling van stedelijke structuren.
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C. Maximaliseer de baten
Is er nog meer waarde te creëren?
Een mkba stelt uiteindelijk één cruciale vraag: wordt Nederland beter van uw project? Om die vraag
te beantwoorden, brengt een mkba alle kosten en baten in beeld. Een positief mkba-saldo betekent
dat het project de welvaart verhoogt van alle Nederlanders bij elkaar (zie kader Mkba-saldo kent vier
smaken). De mkba biedt dus maar twee knoppen om aan te draaien: minimaliseer je kosten of maximaliseer je baten. Over het algemeen leggen de baten veel meer gewicht in de schaal dan de (eenmalige) kosten. De logica van een mkba leert ons daarom: maximaliseer eerst je baten! De telkens
terugkerende vraag daarbij is: is er nog meer waarde te creëren? Dat mag zelfs geld kosten. Pas na het
maximaliseren van de baten ga je aan de knop ‘kosten minimaliseren’ draaien. De vraag bij waardecreatie is natuurlijk voor wie je de baten maximaliseert:
•• Voor wie neemt de welvaart toe en in welke mate? (‘winnaars’)
•• Voor wie neemt de welvaart af en in welke mate? (‘verliezers’)
•• Kunnen de winnaars de verliezers compenseren?
Als de laatste vraag met ‘ja’ kan worden beantwoord, wordt Nederland er als geheel beter van (zie
kader Mkba en welvaartstheorie).
D. Structureer informatie ter ondersteuning van besluitvorming
Is de informatie relevant, begrijpelijk en duidelijk?
De mkba is niet ontwikkeld om te beslissen of een project wel of niet moet doorgaan. De mkba
ondersteunt ‘slechts’ het maatschappelijke en politieke debat om te komen tot een optimale afweging. Met dit besef in het achterhoofd wordt de noodzaak tot een goede gestructureerde informatievoorziening minstens even belangrijk als het goed uitvoeren van een mkba. Immers: je kunt een
mkba nog zo goed uitvoeren, maar als de informatievoorziening naar besluitvormers niet in orde is,
missen de verkregen inzichten alsnog hun uitwerking naar de planvoorbereiding en kunnen besluitvormers op het verkeerde been worden gezet (zie kader Valkuilen mkba). Structureer daarom altijd je
informatievoorziening vanuit het oogpunt dat je het besluitvormingsproces dient.
Een goede informatievoorziening voldoet in ieder geval aan de volgende eisen:
•• Relevant: Geef objectieve bouwstenen voor de beantwoording op de vragen die voor de
besluitvorming relevant zijn en geef een interpretatie van de uitkomsten voor het besluitvormingsproces.
•• Begrijpelijk: Gebruik helder taalgebruik en visuele ondersteuning om resultaten snel en
intuïtief inzichtelijk te maken.
•• Duidelijk: Geef een onderbouwing van de afbakening, bepaling en waardering van effecten,
onzekerheden en kennishiaten.
Voeg ook altijd een zelfstandig leesbare samenvatting toe. Schrijf deze onder het motto van ‘eenvoud voor compleetheid omwille van de begrijpelijkheid’. De ‘compleetheid’ kan worden gevonden in de rapportage inclusief eventuele bijlagen. Dat betekent dat de samenvatting ingaat op:
•• de belangrijkste resultaten en conclusies;
•• duiding van de betekenis van resultaten en conclusies voor het besluitvormingsproces;
•• overzichtstabel met planvarianten en de hieraan verbonden kosten en baten (mkba-saldo)
en onzekerheden;
•• omgang met niet-gekwantificeerde of niet-gemonetariseerde effecten.

2.4 Verdienmogelijkheden ondergrond
De mkba is mooi instrument. Het dwingt tot een scherpe probleemanalyse, brengt planalternatieven in beeld en brengt de effecten van maatregelen op de welvaart, geluk en gezondheid systematisch in beeld. Het kwantificeren van alle kosten en baten is een kracht en zwakte tegelijkertijd. Kracht, omdat de effecten onderling vergelijkbaar worden. Zwak, omdat partijen makkelijk
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Case: baten ondergrondse parkeergarage
Quickscan uitgevoerd in de Carrouselsessie als vingeroefening mkba
In het centrum van stad X zijn twee opties in beeld voor een ondergrondse parkeergarage:
• Plan A heeft een positieve businesscase van € 25 miljoen.
• Plan B heeft een negatieve businesscase van € 5 miljoen.
In de Carrousel zijn de effecten van de twee planalternatieven kwalitatief in beeld gebracht en ten opzichte
van elkaar kwalitatief beoordeeld (zie TABEL 1). Deze grove mkba levert het beeld op dat ook plan B met een
negatieve businesscase een reële optie is vanwege positievere maatschappelijke baten:
• Minder hinder en schade voor omgeving.
• Minder risico’s in parkeerexploitatie.
• Hogere belevingswaarde.
• Minder milieubelasting.
Let op: voor de politiek zijn dit zwaarwegende factoren die sterk van invloed zijn op het maatschappelijk
draagvlak van het project.
TABEL 1 • case: baten ondergrondse parkeergarage

Baten
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Plan A

Plan B

Aantal plekken: 425
Kosten: 80 miljoen
Exploitatie (20 jaar): 105 miljoen

Aantal plekken: 300
Kosten: 65 miljoen
Exploitatie (20 jaar): 60 miljoen

Parkeerbereikbaarheid binnenstad
Toename bezoekers

++

+/-

Exploitatieopbrengsten parkeergarage

++

-

Exploitatierisico parkeergarage

+/-

++

Bouwhinder bouwfase
Schade woningen
Verleggen kabels en leidingen
Verkeershinder

-

+

Belevingswaarde Markt

+

++

Woningwaarden huizenmarkt Markt

+/-

++

Gebruikersbeperking ondergrond
Energie, grondwater, kabels en leidingen, etc.

+/-

+

Milieueffecten autoverkeer

-

++

Werkgelegenheid detailhandel

++

+/-
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met de uitkomst aan de haal gaan zonder verantwoording af te leggen over de (vele) onderliggende
aannames. De besproken handelingsprincipes benutten de kracht van de denkexercitie van de
mkba en maken het mogelijk om het achterliggende waarde-denken van de mkba vroegtijdig in
de planvorming te benutten voor planoptimalisatie. De vraag resteert hoe je de kosten en baten
van planalternatieven kan omzetten naar verdienmogelijkheden voor de ondergrond. Hoofdstuk 3
gaat daar nader op in.

“De inzichten vanuit de mkba hebben mij hele praktische
handvaten opgeleverd om het goede perspectief voor
ogen te hebben bij het maken van keuzen. Ik kan nu veel
scherper aan de wind varen in gesprekken met collega’s.”
Henk Jan Nijland, gemeente Nijmegen

“Het was erg interessant om met verschillende
personen, met verschillende achtergronden, in een
interactieve sessie een mkba uit te voeren.”
Nanda Sweres, gemeente Haarlem
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De Carrouselbijeenkomst ‘De kost gaat voor de baat uit’ vond plaats op 3 september 2015 in Rotterdam (Schieblock). De bijeenkomst is georganiseerd door het COB. Verslag van de bijeenkomst is verzorgd door Henk Werksma (COB) en Olaf Koops (Netherlands Economic Observatory). Het verslag is gebaseerd op de inhoudelijke gesprekken en constateringen zoals gedaan op de bijeenkomst (geen letterlijke weergave) en aangevuld met de ervaringen van de interactieve sessie ‘Mkba ondergronds ruimtegebruik’ op
het Flexival op 21 januari 2016 in Amsterdam. Tevens is gebruikgemaakt van informatie van www.mkba-informatie.nl.
De inleiding en casus werden verzorgd door Walter Manshanden en Olaf Koops (Netherlands Economic Observatory).
Aanwezig waren de volgende Carrouselleden: Marian Bertrums (Rijkswaterstaat Bodem+), Jeroen Brouwer (gemeente Katwijk),
Petra van der Lugt (gemeente Rotterdam), Rob Mank (gemeente Dordrecht), Henk Jan Nijland (gemeente Nijmegen), John de
Ruiter (gemeente Rotterdam), Alex Scheper (provincie Drenthe), Marc van Someren (gemeente Haarlem), Nanda Sweres (gemeente Haarlem) en Harke Tuinhof (gemeente ’s-Hertogenbosch).
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FIGUUR 9 • Flexival 2016, v.l.n.r.: Irma Kerkhof, Henk Puylaert en Jeroen Brouwer
(Bron: Lieneke Koenen)
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Verdienmogelijkheden met de
ondergrond
Financieel en maatschappelijk rendement omzetten naar een businesscase
De ondergrond wordt vaak gezien als een kostenpost bij gebiedsontwikkeling. Denk aan
saneringskosten, archeologische onderzoekskosten en het verleggen van kabels en leidingen.
Maar de ondergrond kan ook positief bijdragen aan het ontwikkelen van een businesscase
mits de ingreep rendement oplevert. In termen van de mkba: er is sprake van een positief
mkba-saldo. Naast financieel rendement gaat het daarbij ook om maatschappelijk rendement. Zodra dit positief lijkt, heeft het zin om een businesscase op te stellen.

3.1 Dilemma’s in de praktijk
Gebiedsontwikkeling is sinds de kredietcrisis met teruglopende financiën en een wegvallende
vraag (2008) een lastige opgave. Om die opgave concreet te maken, hebben de Carrouselleden
gekeken naar hun praktijkdillema’s:
•• Teruglopende middelen voor het saneren van vervuilde grond.
•• Omgang met gewenste grootschalige gebiedsinvesteringen in relatie tot gefaseerde ontwikkelingen van gebieden (in verband met de crisis).
•• Verbinden van gebiedsinvesteringen en de exploitatiefase.
•• Maatschappelijk waarden van de ondergrond voor het voetlicht brengen (kwantificeren) en
beargumenteerd inbrengen in businesscase.
Aan de dilemma’s liggen concrete projectervaringen en -onderzoeken ten grondslag, zoals:
•• een gerealiseerd ondergronds afvaltransportsysteem rendeert momenteel niet omdat de
crisis heeft geleid tot ernstige vertraging in de gebiedsontwikkeling;
•• uit onderzoek blijkt dat de investering in de bundeling van kabels en leidingen loont in
de exploitatiefase (minder graafschade, goedkoper onderhoud, minder omzetdaling door
minder opengebroken straten). Desondanks lukt het niet om de bundeling van kabels en
leidingen te realiseren of te vertalen naar een renderende businesscase;
•• er bestaat de wens om een visie te ontwikkelen op de ondergrond, maar ondanks de veronderstelde opbrengsten is er geen geld beschikbaar om een visie te ontwikkelen.
De vraag is hoe de ondergrond positief kan bijdragen aan de omgang met deze dilemma’s. Daarvoor is het noodzakelijk om goed zicht te hebben op een aantal financiële zaken. Daarom wordt
achtereenvolgens ingegaan op 1) de residuele grondwaarde, 2) de beslisboom Slimme financiering,
en 3) de verdienmogelijkheden ondergrond. Aanvullend is de Case: Bundeling kabels en leidingen uitgewerkt conform de beslisboom Slimme financiering.

3.2 Residuele grondwaarde
In de grondexploitatie is de term residuele grondwaarde hét wachtwoord. Om de ondergrond als
verdienmodel in te brengen in de businesscase is een goed begrip van de residuele grondwaarde
van essentieel belang, want daarmee wordt het gesprek met planeconomen constructiever. Daarom
staat we stil bij de vraag: wat is nu eigenlijk de residuele grondwaarde? Hier een poging om het op
zijn simpelst uit te leggen (bron: www.slimmefinanciering.nl).
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Een bonnetje
Stel, je krijgt een bonnetje. Met dat bonnetje kun je ergens (bij de supermarkt, het postkantoor of
de boekhandel) 100 euro afhalen. Wat is dat bonnetje je waard? Hoeveel wil je ervoor geven? Het
antwoord is meestal iets tussen de 50 en 75 euro. Mensen vertrouwen het niet: krijg ik dat geld wel
echt? En terwijl de gever van de bon zeker weet dat hij zijn aankoopprijs kwijt is, weet hij nog niet
honderd procent zeker of hij die 100 euro ook echt gaat ontvangen. In principe luidt het antwoord:
als ik zeker weet dat ik voor dat bonnetje inderdaad 100 euro terugkrijg, dan is dat bonnetje me ook
100 euro waard. In de praktijk iets minder, omdat je toch liever meteen echt geld hebt en je moeite
moet doen het bonnetje in te leveren. Het verschil tussen wat je er écht voor wilt betalen en die 100
euro noemen we dan de discount of korting.
Nog een bonnetje
Goed, we hebben weer zo’n zelfde bonnetje, maar nu kun je er vijf jaar lang elk jaar 100 euro mee
afhalen bij het postkantoor. Wat is het bonnetje je nu waard? Volgens dezelfde redenering als
hiervoor: 500 euro met een discount. En de discount is nu groter, want voor die laatste 100 euro
moet je wel vijf jaar wachten. Je kunt je geld beter tussentijds op de bank zetten, dan krijg je (nog
wel) een rentevergoeding. We kunnen deze redenering veralgemeniseren: een bonnetje dat recht
geeft op X maal jaarlijks Y euro, is X keer Y euro waard met een discount die rekening houdt met
renteverlies, risico en transactiekosten.
De waarde van een aandeel
Wat is volgens dezelfde redenering dan de waarde van een aandeel? Een aandeel geeft aan dat je
eigenaar bent van een deel van een bedrijf. Dat bedrijf maakt als het goed is winst, en soms wordt
die winst uitgekeerd aan de aandeelhouders. Zo’n uitkering heet dividend. Het aandeel is in wezen
een bonnetje dat je recht geeft op periodieke dividenduitkeringen.
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Dus wat ben je bereid te betalen voor een aandeel dat je X maal jaarlijks Y euro dividend belooft
uit te keren? Welnu: X maal Y euro met een discount die hier nog iets hoger is, omdat een bedrijf
failliet kan gaan of slechter presteert dan beloofd. Maar hier speelt misschien nog wat anders. Een
aandeel kun je makkelijk tussentijds verkopen. Als je daarmee rekening houdt, dan wil je voor je
aandeel betalen: X keer die Y euro aan dividend die je denkt te ontvangen, plus de verwachte opbrengst van dat aandeel als je dat na die X jaren aan iemand anders gaat verkopen.
Maar wat is die ‘iemand anders’ bereid dán voor jouw aandeel te betalen? Volgens dezelfde redenering: het aantal keren dividend wat die persoon denkt te ontvangen ná de koop van dat aandeel. En
weer de verwachte verkoopprijs van het aandeel aan weer de volgende koper.
Dit is misschien wat technisch of wiskundig, maar je kunt aantonen dat die extra verkoopmogelijkheid in wezen neerkomt op een oneindige aaneenschakeling van steeds weer nieuwe dividenduitkeringen. De waarde van een aandeel is, of je nu wel of niet tussentijds verkoopt, de optelling van alle
dividenden zolang het bedrijf blijft bestaan, rekening houdend met de discount. In technisch jargon:
de waarde van een aandeel is de contant gemaakte stroom te verwachten dividenden.
De waarde van grond (1)
Zo kunnen we ook naar grond kijken. Wat ben je bereid te betalen voor een lapje grond? De grond
is mij waard: het aantal keren opbrengst die die grond mij als eigenaar gaat opleveren. Rekening
houdend met eventuele kosten die ik daarvoor moet maken.
Nemen we landbouwgrond. Die grond is waard: het aantal oogsten aan graan (de opbrengst daarvan) rekening houdend met de arbeid die ik daarvoor moet verrichten. Als door wat voor reden
dan ook de oogsten hoger uitvallen, dan zal de grond dus meer waard worden. Hier is ook een van
de uitspraken van oereconoom David Ricardo op gebaseerd: “Graan is niet duur omdat de grond
duur is, maar grond is veel waard omdat graan veel opbrengt” (zie ook Hoofdstuk 1 voor een bredere
benadering van de waarde van grond).
De waarde van grond (2)
Maar we weten dat de waarde van grond met een agrarische bestemming niet zo heel hoog is. Het
wordt pas interessant als je huizen mag bouwen op die grond. Maar dat is vreemd: als de waarde van
grond met huizen zo hoog is, waarom zou iemand er dan nog graan op gaan verbouwen? Simpel:
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omdat je niet overal huizen mag bouwen. We hebben het hier over een gereguleerde markt. En hier
ligt ook de kern van het grondprijzenbeleid: een eenvoudige aanpassing van de wet (het bestemmingsplan) die toestaat dat een bepaald stukje grond verandert van agrarische bestemming naar woonbestemming zal van de ene op de andere dag vele malen in waarde stijgen (zie ook Hoofdstuk 1).
Wat is de waarde van grond als je er een huis op mag bouwen? We nemen weer dezelfde basisredenering. Ik wil voor die grond betalen: de verwachte verkoopprijs van dat huis dat ik ga bouwen
minus de kosten die ik moet maken om dat huis te kunnen bouwen op die grond. Let op: het gaat dus
om een verwachting die je nu maakt over de toekomst. Je weet immers niet zeker wat je voor dat huis
gaat krijgen als het daadwerkelijk af is.
En eindelijk hebben we het begrip ‘residuele grondwaarde’ te pakken. Het is de prijs die je maximaal
wilt betalen (het punt waarop je net geen winst meer maakt) voor de grond, rekening houdend met de
te verwachten verkoopprijs van de woning in de toekomst, minus de kosten voor het bouwen van dat
huis (de zogeheten stichtingskosten; de stenen, het cement, de werklui en zo verder).

“Ik wil vanuit de ondergrond meerwaarde
in projecten realiseren.”
John Nieuwmans, gemeente Den Haag
De waarde van een woning
Blijven we nog zitten met de waarde van een woning. Hoe weten we wat een woning waard is? Die
waarde hangt om te beginnen af van allerlei externe factoren. De stand van de economie (crisis of
voorspoed), demografische factoren, de unieke ligging van het huis, etc. Maar ook van allerlei fiscale
factoren, zoals de aftrekbaarheid van rentekosten op de hypotheek.
Maar toch kunnen we weer dezelfde basisredenering van stal halen om de waarde van een huis te
bepalen. Economen doen daar heel makkelijk over: we zien af van allerlei fiscale verstoringen en we
doen alsof er maar één type huis is. Wat een huis in wezen doet, is jou ‘woondiensten’ bieden. Een
woondienst mag je vergelijken met ‘grondopbrengsten’ en ‘dividend’ uit de eerdere voorbeelden.
Een huis biedt jou dus een hele reeks jaarlijkse woondiensten.
Wat wil je betalen voor die reeks woondiensten? Daarvoor kijk je naar de alternatieven. We hadden
al de flauwe vooronderstelling gemaakt dat er geen belastingtrucs zijn en dat alle huizen identiek zijn
(qua uiterlijk en ligging). Je kunt dus kiezen: een huis huren of een huis kopen. Als je een huis gaat
huren, dan is het simpel. Je bent dan kwijt: de som aan huurpenningen die je moet betalen voor je
woondiensten over een hele reeks jaren. Een econoom zegt dan: je wilt voor je huis dan niet meer
betalen dan diezelfde stroom aan huurpenningen die je bij huur kwijt zou zijn (rekening houdend
met renteverlies, etc.). De waarde van een huis is in dit simpele voorbeeld dus gelijk aan de stroom
huurpenningen die je bespaart door het huis te kopen.
Ricardo revisited
Nu terug naar de (residuele) grondwaarde. Stel nu dat er ineens krapte op de woningmarkt komt. Er
komen meer jongeren op de markt of de economie zit in een hausse of iemand bedenkt een fiscale
tegemoetkoming, etc. Huizen zullen dan zomaar meer waard gaan worden (ervan uitgaand dat er
niet ook meteen meer huizen gebouwd kunnen of mogen worden).
Ricardo zei: “Als graan meer gaat opleveren, dan gaat de prijs van grond omhoog.” De speculanten
zeggen in navolging hiervan: “Als de prijs van woningen omhoog gaat, dan wordt de waarde van mijn
stukje grond hoger.” De truc is dus om zo vroeg mogelijk agrarische grond op te kopen tegen lage prijzen en te speculeren op een verandering in bestemming of op toekomstige stijging van huizenprijzen.
Daar is jarenlang heel veel geld mee verdiend. Door speculanten, door projectontwikkelaars, maar
ook door gemeenten en huizenbezitters. De keerzijde is natuurlijk dat naarmate je later instapt op
deze trein je meer risico gaat lopen en hogere verliezen kunt realiseren. En dat is wat we in 2008
(kredietcrisis) en de jaren daaropvolgend hebben zien gebeuren.
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FIGUUR 10 • De beslisboom Slimme financiering
(Bron: slimmefinanciering.nl)

3.3 Beslisboom Slimme financiering
De beslisboom Slimme financiering (zie FIGUUR 10) biedt een structuur om een businesscase vorm te
geven bij gebiedsontwikkeling. We hebben vooral stilgestaan bij het begrip rendement, en deden
hierbij twee constateringen. Ten eerste dat rendement niet louter financieel moeten worden opgevat.
Wanneer het gezamenlijke doel is vastgesteld van deelnemende partners, is het rendement op te
vatten als de bijdrage die geleverd wordt aan het gestelde doel. Dat kan in euro’s zijn, maar ook in
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FIGUUR 11 • Verdienmogelijkheden volgens NederlandBovenWater
(Bron: slimmefinanciering.nl)

gewenste maatschappelijke waarden (zie ook Hoofdstuk 2). Ten tweede dat een businesscase pas haalbaar is wanneer de beoogde ingrepen voldoende rendement opleveren. Pas als er voldoende rendement is, is het zinvol verder na te denken over de financiering. Het centrale begrip in de beslisboom
Slimme financiering is dan ook ‘rendement’.
Verdienmogelijkheden gebiedsontwikkeling
Het kennisprogramma NederLandBovenWater heeft negenentwintig verdienmodellen voor gebiedsontwikkeling geïdentificeerd (FIGUUR 11) die richtinggevend zijn voor het in beeld brengen van
de verdienmodellen voor de ondergrond. Er zijn drie principes voor verdienmogelijkheden:
1. Oogst bestaande kwaliteiten.
2. Toevoegen van kwaliteit.
3. Efficiënter werken.
NB. Het vierde principe van de verdienmodellen voor gebiedsontwikkeling (geld verzamelen)
betreft de financieringswijze van de businesscase en is in die zin feitelijk geen verdienmogelijkheid
maar een financieringsconstructie.

3.4 Verdienmogelijkheden ondergrond
Hoe kan de ondergrond positief bijdragen aan het ontwikkelen van een businesscase? We hebben
gezien dat er sprake moet zijn van een financieel en maatschappelijk rendement. In termen van de
mkba moet er sprake zijn van een positief mkba-saldo (zie ook Hoofdstuk 2). Of iets genuanceerder:
er kan ook sprake zijn van een negatief mkba-saldo (rendement) met daarin opgenomen pro memorie posten waarvoor geen uitsluitsel bestaat over de financiële waardering van die posten. Of nog
genuanceerder: er kan ook sprake zijn van een negatief mkba-saldo (rendement) waarbij rondom
onderliggende aannames discussie bestaat over de economische waarderingsmethodes. Zo stelt
hoogleraar bestuurskunde en ex-directeur van het Ruimtelijke Planbureau Wim Derksen bijvoorbeeld de fundamentele vraag of de preferenties van mensen in markttermen kunnen worden uit-
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Verdienmogelijkheden met ondergrondkwaliteiten
Verdere concretisering van de positieve bijdrage van de ondergrond aan het ontwikkelen van een businesscase kan worden gevonden door een link te leggen tussen de afzonderlijke ondergrondkwaliteiten en de
checklist ondergrondkwaliteiten (zie FIGUUR 12). Zonder volledige eensluidendheid in de mogelijke koppelingen wordt geconstateerd dat:
1. een koppeling goed mogelijk is en dat dit aanknopingspunten biedt voor nieuwe perspectieven op de
verdienmogelijkheden met de ondergrond;
2. de regulatiekwaliteiten zich moeilijker laten vertalen naar de principes, en eerder voorwaardenscheppend zijn voor verdienmogelijkheden (intrinsieke kwaliteiten, ondersteunende diensten, ecosysteembenadering);
3. er valt vermoedelijk in het algemeen veel waarde toe te voegen aan de businesscase via het principe
‘efficiënter werken’. De uitdaging is om dit te bewijzen in concrete projecten. Hierbij wordt tevens
opgemerkt dat de achilleshiel gelegen is in het verbinden van investeringen aan opbrengsten of
vermeden kosten in de exploitatiefase.
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Case: Bundeling kabels en leidingen
In de Carrouselsessie is een case Bundelen van kabels en leidingen uitgewerkt conform de beslisboom
Slimme financiering. Hierbij zijn doel (kwaliteit openbare ruimte/ordening ondergrond) en efficiencyingreep
(kabelgoot, kabelduct, kabeltunnel) bepaald. Hierbij zijn ook de relevante partijen en hun mogelijke kosten
en inkomsten in beeld gebracht. Voor het bepalen van het rendement ontbreekt het zicht op harde kengetallen. Wel is de redeneerlijn voor de bepaling van het rendement benoemd. De kernvraag is of hoge investeringskosten voor de realisatie van een kabeltunnel opwegen tegen een hogere ruimtelijke kwaliteit en de
veronderstelde meerwaarde die dat oplevert in termen van stijging van vastgoedwaarden, hoogwaardige
openbare ruimte en efficiënter onderhoud zowel boven- als ondergronds. Op basis van deze quickscan zijn
de drie belangrijkste constateringen:
• De case maakt inzichtelijk dat de aanbeveling van de beslisboom om vroegtijdig het rendement vast te
stellen (stap 3) de discussie aanzienlijk aanscherpt. Zonder te beschikken over kengetallen is de inschatting dat de investering in een kabeltunnel erg hoog zal zijn. Een duurzaam rendement kan binnen handbereik komen door de efficiency van de ingreep te optimaliseren (stap 2). In de case kan bijvoorbeeld ook
gekozen worden voor goedkopere oplossingen: geen tunnel, maar een duct of een goot.
• De aanleg van dure ondergrondse voorzieningen zoals kabeltunnels wordt aanzienlijk kansrijker wanneer deze gecombineerd wordt met andere noodzakelijke ingrepen in een gebied. Zo is de integrale
kabel-en-leidingentunnel in Arnhem gecombineerd met een ondergrondse parkeergarage en een
ondergronds afvaltransportsysteem.
• In het bepalen van de businesscase bestaat snel de neiging om ‘toe te rekenen’ naar een kabeltunnel.
Het tegendenken ofwel het ‘kapot rekenen’ is geen natuurlijke eigenschap van betrokkenen. Het
organiseren van een rollenspel kan snel en scherp in beeld brengen hoe andere partijen erover denken
en zodoende kan ook het tegendenken georganiseerd worden.
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gedrukt. Ter illustratie stelt hij dat ook als iemand niet bereid is om elke dag een euro te betalen
om een natuurgebied te betreden, hij de maatschappelijke baten van het natuurgebied hoger kan
inschalen. Hoe dan ook, in alle gevallen moeten er dan wel partijen bereid zijn – vaak de overheid –
om die ‘onrendabele top’ te financieren.
Nogmaals de vraag: hoe kan de ondergrond positief bijdragen aan het ontwikkelen van een businesscase? Er moet sprake zijn van meer-waarde met de ondergrond. De termen ‘positief financieel
en maatschappelijke rendement’ en ‘positief mkba-saldo’ verrijken en zuiveren daarbij het debat.
Bij de zoektocht naar verdienmogelijkheden met de ondergrond moet in alle gevallen worden
gezocht in de drie principes voor verdienmogelijkheden (zie ook kader Verdienmogelijkheden met ondergrondkwaliteiten):
1. Wat kunnen we op een duurzame wijze uit de ondergrond halen?
Oogst bestaande kwaliteiten.
2. Welke kwaliteiten kan de ondergrond toevoegen aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit
van een gebied?
Toevoegen van kwaliteit.
3. Hoe kunnen we efficiënter omgaan met de ondergrondcondities bij gebiedsontwikkeling?
Efficiënter werken.

Ondergrondkwaliteiten

Draag
kwaliteiten

Productie
kwaliteiten

Regulatie
kwaliteiten

Informatie
kwaliteiten

Draagkracht om
te bouwen

Gewasproductie

Schone en
veilige bodem

Archeologische
waarden

Ondergronds
bouwen

Voorraad
drinkwater

Levende bodem

Aardkundige
waarden

Kabels, leidingen
en riolering

Voorraad
grondwater

Stabiele bodem

Landschappelijke
diversiteit

Buisleidingen

Voorraad
delfstoffen

Waterbergende
bodem

Ecologische
diversiteit

Warmte/koude
opslag

Voorraad
fossiele energie

Waterfilterende
bodem

Opslag van
stoffen

Geothermie

Koolstof
bindende
bodem

FIGUUR 12 • Checklist ondergrondkwaliteiten
(Bron: ruimtemettoekomst.nl)

De Carrouselbijeenkomst ‘Verdienmodellen ondergrond’ vond plaats op 21 mei 2013 in Utrecht (AgentschapNL). De bijeenkomst
is georganiseerd door SKB en het COB. Verslag en facilitatie van de bijeenkomst is verzorgd door Henk Werksma (COB). Het verslag is gebaseerd op de inhoudelijke gesprekken en constateringen zoals gedaan op de bijeenkomst (geen letterlijke weergave) en op
teksten van www.slimmefinanciering.nl.
De inleidingen werden verzorgd door Stijn van Liefland (LieflandMilieu) en Rudy van Stratum (Stratum Strategie). Beide heren
zijn al jaren bezig om ambities voor duurzaam handelen meer handen en voeten te geven. Veel van hun ervaringen delen zij met de
wereld via de site www.slimmefinanciering.nl.
Aanwezig waren de volgende Carrouselleden: Jantien van den Berg (COB), Wimmy Hengst (gemeente Haarlem), Sonja Kooiman
(SKB), Joost Martens (gemeente Rotterdam), Marion Visser (gemeente Arnhem), Jos van Wersch (AgentschapNL).
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FIGUUR 13 • Flexivals en andere bijeenkomsten van de carrousel Ondergrond en ordening
(Bron: Lieneke Koenen, Henk Werksma, Edith Boonsma)

Zeven sleutels
Aanvullend op het bestaande instrumentarium voor afweging, heeft het COB Zeven sleutels voor een waardevolle afweging uitgebracht. De publicatie biedt een handreiking voor bestuurders en hun adviseurs
om het gesprek te voeren over het afwegen van ondergrondse en bovengrondse oplossingen. De sleutels
zijn aandachtspunten voor het vormgeven van inhoud, proces en relatie in een zogeheten ‘multi-level,
multi-actor’-arena, ofwel aandachtspunten in een omgeving met vele betrokkenen met elk hun eigen kader
voor afwegen en besluiten.
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FIGUUR 14 • Schematische weergave van de zeven sleutels

zeven sleutels voor een waardevolle afweging
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(Bron: COB)

Hoofdstuk 4Hoofdstuk 4

Ondergrondwaarden bij
belangenafweging
Richtlijnen voor afweging op basis van de mutual gains approach (mga)
Hoe maak je een rationeel afwegingskader voor de ondergrond? Een vraag waar velen zich al
op hebben stukgebeten. In een RO-wereld waar ‘optimaal pragmatisme’ heerst, werkt een
dergelijk rationeel kader niet. Je moet aansluiten op rijdende RO-treinen. Om die aansluiting
te vinden, moet je weten hoe je moet omgaan met ondergrondwaarden bij belangenafweging.
Op basis van de mutual gains approach (mga) zijn daarvoor vijf richtlijnen geformuleerd.

4.1 Afwegingssystematiek ondergrond
Een afwegingssystematiek voor de ondergrond is wenselijk, omdat de toenemende ruimteclaims
in de ondergrond noodzaken tot een vorm van ordening van de ondergrond en dus tot een afweging van belangen. Het adagium ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ is immers weinig duurzaam. Meerdere partijen in Nederland hebben geprobeerd een rationeel afwegingskader voor de
ondergrond te ontwikkelen. Maar telkens weer bleek dat het ondoenlijk is om de afweging ondergronds/bovengronds in één systematiek te vatten. De complexiteit van de afweging is te groot. De
verwevenheid van de vele belangen, de variatie in bodemopbouw en de effecten van activiteiten
vragen elke keer weer om maatwerk. In antwoord op deze complexiteit en de vraag naar maatwerk
zijn er enkele handreikingen ontwikkeld voor een ‘transparant afwegingsproces’.
Handreikingen voor afwegingsprocessen
Het vertrekpunt voor de verschillende afwegingsprocessen is telkens weer ‘een gezamenlijke probleemverkenning met beschrijving van maatschappelijke vraagstukken en beleidsopgaven’. En elke
afwegingssystematiek wijst er terecht op dat de eerste fase van planvorming cruciaal is: voor een
goed afwegingstraject moeten de betrokken partijen gezamenlijkheid creëren in de vraagstelling
en de af te leggen route. Er zijn grofweg vijf belangrijke procesvereisten van toepassing voor het
creëren van betrokkenheid en draagvlak (bron: STRONG):
1. Open planproces waarbij relevante partijen worden betrokken.
2. Ruimte voor partijen om hun ambities, belangen en zorgen in te brengen.
3. Gebruik van kennis van betrokken partijen en delen van kennis.
4. Transparante besluitvorming, waarbij keuzen worden onderbouwd.
5. Oog voor verdeling van lusten en lasten.
De verschillende handreikingen voor afwegingsprocessen schetsen de af te leggen route inclusief
procesvereisten. En elke handreiking benadrukt daarbij het belang van het bij elkaar brengen van
belangen van verschillende partijen. Maar aan concrete instructies ontbreekt veelal. Hoe bied je
ruimte aan partijen? Hoe onderhandel je over belangen? Hoe breng je partijen samen in een proces? De zogeheten mutual gains approach (mga) biedt aanknopingspunten voor dergelijke vragen.
Daarom gaan we kort in op deze benadering en leiden daar vijf richtlijnen uit af voor de omgang
met belangen (zie ook kader Zeven sleutels). In Hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de kunst van het
vragen stellen bij toepassing van de richtlijnen.

4.2 Mutual gains approach (mga)
De mga is een onderhandelingsbenadering op basis van consensus. De benadering is ontwikkeld
door Harvard University/MIT (VS) en er zijn (inter)nationaal al een groot aantal successen mee
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geboekt. In Nederland wordt deze werkwijze veel gebruikt bij gebiedsontwikkeling. De mga is
daarbij effectief wanneer er a) veel partijen betrokken zijn, b) het om een multidisciplinaire opgave
gaat, en c) er sprake is van een lange doorlooptijd. Dit zijn precies de kenmerken die spelen rondom
de belangenafweging ondergrond/bovengrond. In de toepassing van de mga worden vier stappen
onderscheiden (FIGUUR 15).

Bereid je voor
Bepaal je mandaat en
vorm je team.
Bepaal jouw BATNA en
schat die van anderen.
Verbeter je BATNA
(indien mogelijk).
Ken je belangen.
Denk na over de belangen van anderen.
Wees bereid voorstellen
te doen die voor iedereen voordelig zijn.

Creëer waarde
Verken belangen van
beide partijen.
Bewaar kritiek voor
later.
Bedenk oplossingen
zonder toezeggingen.
Genereer opties en
paketten die ‘de taart
groter maken’.

Gebruik neutrale
personen om de
communicatie te
bevorderen.

Verdeel waarde
Gedraag je vertrouwenswaardig.
Bespreek regels of
criteria voor ‘het verdelen van de taart’.
Laat neutrale personen mogelijke verdelingen voorstellen.
Vorm afspraken die
vrijwel ‘zelfbekrachtigend’ zijn.
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Zet door
Maak afspraken over
het controleren van de
uitvoering.
Maak het nakomen van
de afspraken eenvoudig.
Breng organisatorische
belangen en controles
met elkaar in lijn.
Blijf werken aan het verbeteren van relaties.
Spreek af om neutrale
personen conflicten te
laten oplossen.

FIGUUR 15 • mga bij onderhandelingen
(Bron: cbuilding.org)

1. Bereid je voor
In de fase van voorbereiding verzamel je inzicht in de belangen van je eigen organisatie en de belangen van andere belanghebbende partijen. Denk daarbij ook altijd aan wat je kunt bereiken zonder
met de betrokken partijen te onderhandelen; met andere woorden, je plan B.
2. Creëer waarde
In de tweede fase ga je de ‘taart groter maken’. Zonder je te committeren aan de uitkomsten, worden
alle mogelijke oplossingsrichtingen voor het vraagstuk geschetst waarmee zoveel mogelijk belangen worden gediend.
3. Verdeel waarde
De ‘grote’ taart wordt verdeeld. Uit alle mogelijke oplossingsrichtingen maak je een keuze voor de
oplossingsrichting die de meeste waarde heeft voor álle belanghebbenden. Vaak resulteert dat in
een pakket met verschillende opties die verwoord zijn in een gezamenlijk gedragen uitvoeringsprogramma.
4. Zet door
Bij deze stap volgt de besluitvorming over het gezamenlijke uitvoeringsprogramma. Ook maak je
afspraken over de organisatie en het beheer, waarna de uitvoering van start gaat.
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4.3 Vijf richtlijnen voor de omgang met belangen
Met name de eerste twee fasen van de mga bieden aanknopingspunten voor de omgang met belangen in afwegingsprocessen:
A. Richt je op belangen
en niet op standpunten.
B. Richt je op het maken van een pakket van belangen
en niet op het gemeenschappelijke belang.
C. Richt je op maximalisatie van ieders belang
en besef dat onderhandelen niet synoniem is voor ‘de ander een hak zetten’.
D. Ontwikkel altijd vooraf een BATNA
dit is je terugvaloptie.
E. Borg onafhankelijkheid in je proces
zodat er een transparante route wordt afgelegd.
A. Richt je op belangen
en niet op standpunten.
Het denken vanuit belangen in plaats van standpunten is in enkele handreikingen voor afwegingsprocessen terug te vinden. Het is het meest basale principe voor de omgang met belangen. De mga onderstreept dit principe, en hamert op het ‘creëren van begrip’ voor de wederzijdse belangen. Alleen wanneer de partijen elkaars belangen begrijpen, behoort een win-winverbinding tot de mogelijkheden.
Het denken en handelen in (vooraf) ingenomen standpunten leidt al snel tot een loopgravenoorlog
waar partijen niet meer uitkomen (zie TABEL 2 en TABEL 3).
TABEL 2 • standpunt, belang en waarde

Van Dale
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Uitspraak

Voorbeeld

Standpunt

Zienswijze, mening, opvatting.

Dit vind ik. Punt.

Ik wil een natuurgebied.

Belang

Iets dat iemand raakt doordat zijn
voordeel ermee gemoeid is.

Dit vind ik belangrijk, omdat…

Ik vind natuurwaarden belangrijk.

Waarde

Betekenis in morele, geestelijke,
sociale enz. zin.

Dit zijn motieven die ik nastrevenswaardig vind, want…

Ik wil met respect omgaan met de
natuur (rentmeesterschap).

TABEL 3 • Verzoenbaarheid

tegenstrijdige standpunten

tegenstrijdige belangen

Persoon 1

Ik wil dat hier 30 km/uur wordt gereden.

Ik vind verkeersveiligheid belangrijk.

Persoon 2

Ik wil dat hier 60 km/uur wordt gereden.

Ik vind doorstroming belangrijk.

Oplossing

Meerderheid van stemmen of compromis.

Verbinden van belangen ‘veiligheid’ en ‘doorstroming’.

Typering oplossing

Win-loose of zelfs loose-loose:
Oplossingen rondom standpunten worden
gevonden in ‘meerderheid van stemmen’
of ‘compromis’. In beide gevallen ‘verliest’
minimaal één persoon.

Win-win:
Begrip tonen voor wederzijdse belangen kan leiden tot
een pakket van belangen: wij willen een goede én veilige doorstroming. In dit geval kunnen beide personen
hun belang verwezenlijken.

Dus: steek niet je energie in het bij elkaar brengen van niet te verzoenen standpunten, maar creëer
begrip voor elkaars belangen. Dit denken is geheel in de lijn met een van de zeven principes voor effectief leiderschap zoals Steven Covey die heeft ontwikkeld: “Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden.” Dat betekent: achterhaal eerst het belang van de ander volgens het LSD-principe
van luisteren, samenvatten, doorvragen. Pas als je de ander écht begrijpt, probeer je je eigenbelang
voor het voetlicht te brengen (zie Hoofdstuk 5).
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B. Richt je op het maken van een pakket van belangen
en niet op het gemeenschappelijke belang.
In een pakket met belangen (inclusief het gemeenschappelijke belang) worden zoveel mogelijk belangen opgenomen van zoveel mogelijk partijen. Dit pakket is veel groter dan het gemeenschappelijke belang, zie FIGUUR 17. Besef dat iedere partij een eigenbelang heeft – een eigen opdracht, een
eigen mandaat – en daarop afgerekend wordt (door de achterban). Vanuit die positie gaan belanghebbende partijen op zoek naar een pakket met belangen om zodoende ‘de taart groter te maken’
(zie ook onder C).

Partij 1

Partij 2

Partij 1

Partij 3

Partij 2

Partij 3

FIGUUR 17 • gemeenschappelijk belang (links) versus pakket van belangen (rechts)
(Bron: COB)
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C. Richt je op maximalisatie van ieders belang
en besef dat onderhandelen niet synoniem is voor ‘de ander een hak zetten’.
Het onderhandelen over belangen heeft ergens ook een negatieve klank. Onderhandelen kan
worden gezien als ‘pingelen’ of ‘de ander een hak zetten’. Het idee achter de mga is echter totaal anders. De vraagstelling en zoektocht is het verbinden van elkaars belangen zodat er zoveel mogelijk
eigenbelang van iedereen wordt opgenomen in het te maken pakket met belangen. De inzet bij het
onderhandelen is daarmee gericht op het maximaliseren van ieders belang. Daar wordt niemand
ongelukkiger van! De essentie: is de taart groter maken en dan pas verdelen.
Wat niet negatief klinkt, maar dat wel is:
•• Democratisch gelegitimeerd: de meeste stemmen gelden. De keuze voor een bepaald alternatief wordt bepaald door de meerderheid ten koste van de minderheid. Het gedrag van
partijen is dan gericht op het werven van stemmen. Geen eenheid, maar meerderheid.
•• Een gedragen compromis: water bij de wijn doen. Er wordt geen keuze gemaakt voor A of B,
maar voor (niet-synergetische) elementen van A en B. Vaak is ‘de smoel’ eraf en smaakt het
waterig. Het is waar: het collectief belang kan in het compromismodel er goed vanaf komen.
Maar vaak hoort daar wel de verzuchting bij: ‘er zat niet meer in’.
D. Ontwikkel altijd vooraf een BATNA
dit is je terugvaloptie.
Ontwikkel altijd vroegtijdig in het proces je eigen BATNA: best alternative to negotiated agreement (beste alternatief zonder overeenkomst). Deze BATNA ontwikkel je voor jezelf voorafgaand aan een gebiedsproces en deel je niet op voorhand met partijen. Dat betekent dat je alvast
een oplossing neerzet om op eigen kracht je doel te bereiken. Je hebt voor deze BATNA dus geen
overeenkomst met andere partijen nodig. Met je BATNA achter de hand weet je welk resultaat je
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zelf, los van anderen, kunt bereiken. Hiermee heb je het minimale doelbereik vastgelegd en daarmee de minimuminzet voor het gebiedsproces. Een BATNA verstevigt je onderhandelingspositie
omdat je een terugvaloptie hebt wanneer de onderhandelingen niet opleveren wat je ervan verwacht had. Je kunt de handdoek in de ring gooien en je BATNA uitvoeren, of je kunt je BATNA
op tafel leggen om uit een impasse te komen. Je BATNA is dus nooit een doel op zichzelf, maar
veeleer een middel om een hoger gezamenlijk doel te behalen in een gezamenlijk gebiedsproces.
E. Borg onafhankelijkheid in je proces
zodat er een transparante route wordt afgelegd.
Een onderhandelingsproces over belangen vraagt eigenlijk altijd om een onafhankelijke voorzitter,
of minimaal ondersteuning door een facilitator. Bij gebiedsontwikkeling is het cruciaal dat de belanghebbende partijen weten welke route ze gaan volgen tijdens hun zoektocht. De piketpaaltjes
moeten worden geslagen. De gesprekken moeten in goede banen worden geleid en worden vastgelegd. Wanneer de voorzitter ook belanghebbend is, is dit bij voorbaat een lastige positie: de verdenking dat het eigenbelang van de voorzitter prefereert boven andere belangen is snel gemaakt. Dus:
borg onafhankelijkheid in het proces, zodat er een transparante route wordt afgelegd.

“De mutual gains approach was voor mij al bekende
kost. Maar die aanpak is erg instrumenteel. De principes
vanuit de mga die we samen benoemd hebben, zijn nietinstrumenteel en daardoor altijd toe te passen.”
Harke Tuinhof, gemeente ’s-Hertogenbosch

4.4 Moeten, willen en kunnen bij belangenvertegenwoordiging
Naar aanleiding van de mga zijn vijf richtlijnen geformuleerd voor het proces van het verbinden van
belangen. De vraag resteert: wie vertegenwoordigt de belangen van de ondergrond in een dergelijk
proces? Wie kan de richtlijnen toepassen?
De ondergrond is van waarde (en heeft geen eigenbelang)
Rondom de afweging van belangen wordt bij herhaling gesproken over de belangen van de ondergrond. Maar de ondergrond is gewoon een ruimtelijke component evenals de bovengrondse
ruimte. De ondergrond is geen black box waar zomaar lukraak in gegraven en gewroet kan worden.
De ondergrond is van waarde en heeft geen belang. Veel ontwikkelde afwegingssystematieken
rondom de ondergrond verwijzen ook nadrukkelijk naar die waarde wanneer gesteld wordt dat het
gebruik van de ondergrond duurzaam en efficiënt moet zijn. De vraag is dus niet wie de belangen
van de ondergrond inbrengt, maar: wie is de belanghebbende die zorg draagt voor een duurzame
omgang met de ondergrond in de belangenafweging?
De ondergronddeskundige bewaakt een duurzame omgang met de ondergrond
De vraag hoe er duurzaam omgegaan moet worden met de ondergrond is vergelijkbaar met de vraag
hoe er duurzaam omgegaan moet worden met het watersysteem, natuurwaarden of milieuaspecten.
En ook lijkt hij op de vraag hoe er ruimtelijke kwaliteit gecreëerd kan worden. Normaliter wordt een
duurzame omgang met dergelijke ruimtelijke componenten bewaakt door ‘de deskundige’, zoals
de waterspecialist, de milieudeskundige of de ruimtelijke kwaliteitsadviseur. De belanghebbende
die zorg draagt voor een duurzame omgang met de ondergrond in de belangenafweging, lijkt dus
te moeten zijn: een deskundige op het gebied van de ondergrond. Het profiel van die ondergronddeskundige is (nog) geen gebruikelijk profiel binnen organisatie. Een eerste aanknopingspunt daar-
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deFenSieF denker

oFFenSieF denker

SecToraal werker

inTegraal werker

onderzoeker

arTieST

operaTioneel ScHaalniVeau

STraTegiScH ScHaalniVeau

normen

kwaliTeiTen

FIGUUR 18 • TYpering Van carrouSelleden meT ondergrond alS primair werkVeld
(Bron: profielschetsen carrouselbijeenkomst maart 2014)
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Moeten, willen, kunnen
• Doener: mist doorzettingskracht
Als doener ben je redelijk succesvol. Je kunt
wat je moet doen. Je bent (en voelt je) geen
winnaar, want de wil ontbreekt. Daarmee ben
je niet geschikt voor projecten die vragen om er
écht persoonlijk voor te gaan. Je mist de passie,
plezier en energie van een winnaar. Je mist
doorzettingskracht.

• Dromer: mist doorzettingsmacht
Als dromer ben je niet succesvol. Je wilt wel de
dingen die je moet, maar je kunt het niet. Je
kunt lang succesvol lijken, maar als uiteindelijk
de daad niet bij woord gevoegd kan worden,
is je inzet tevergeefs. Je mist de vaardigheden
en middelen van een winnaar. Je mist
doorzettingsmacht.

willen

Idealist

Dromer
Winnaar

kunnen

• Idealist: is actief, maar niet effectief
Als idealist ben je niet succesvol. Je wilt en kunt
iets, maar niemand zit erop te wachten. Het
moeten (de urgentie) van de opgave ontbreekt.
Je draagt niet bij aan maatschappelijke opgaven,
maar werkt aan oplossingen waarvoor geen
probleem is. Je mist de maatschappelijke en
bestuurlijke sensiviteit van de winnaar. Je bent
actief, maar niet effectief.

• Winnaar: maakt het verschil
Als winnaar ben je succesvol. Je wilt en kunt de
dingen die moeten. Je werkt succesvol aan een
opgave omdat ambities, condities en urgenties
overtuigend aanwezig zijn. Je hebt de doorzettingskracht, de doorzettingsmacht en je bent effectief.
Alleen een winnaar kan het verschil maken.
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Doener

Moeten

voor kan worden gevonden in de profielschets die de Carrouselleden van zichzelf hebben gemaakt
in maart 2014 (FIGUUR 18). Het profiel wijst naar een offensief denker en integraal werker die gericht
is op kwaliteit en op verschillende schaalniveaus kan acteren.
Moeten, willen en kunnen
De vraag wanneer een dergelijke ondergronddeskundige een duurzame omgang met de ondergrond moet waarborgen in de belangenafweging, is afhankelijk van het ‘moeten, willen en kunnen’
van de beslissers en deskundigen in het licht van de voorliggende opgave:
Moeten... staat voor de beleidsurgenties en gebiedsurgenties.
	Kent de opgave urgenties vanuit beleid of het gebied ten aanzien van de ondergrond?
Willen... staat voor de ambities en ambassadeurs.
	Voel je de noodzaak tot handelen en wil je er echt persoonlijk voor gaan?
Kunnen... staat voor de condities en competenties.
Zijn er de fysieke mogelijkheden, instrumenten, middelen en mensen met de juiste
vaardigheden?
Dus: wie draagt zorg voor een duurzame omgang met de ondergrond in de belangenafweging?
De ondergronddeskundige die een sterk ‘moeten, willen én kunnen’ ervaart om een duurzame
omgang met de ondergrond in de belangenafweging te waarborgen. Let op: bij een zwak ‘moeten’,
een zwak ‘willen’ of een zwak ‘kunnen’ wordt het in de regel trekken aan een dood paard. Maar het
tegenovergestelde is evenzeer waar: bij een sterk ‘moeten-willen-kunnen’ kunnen (inhoudelijke,
juridische en financiële) bergen worden verzet (zie kader Moeten, willen, kunnen)!

4.5 De kunst van het vragen stellen
Een afwegingskader voor de ondergrond bestaat niet. Belangen worden niet afgewogen door een
rationeel kader, maar in een afwegingsproces. Het is daarom zaak dat je goed je belangen kent ten
aanzien van een duurzame omgang met de ondergrond. De vijf richtlijnen afgeleid uit de mga geven
hiervoor aanknopingspunten. Als je goed hebt verkend en afgebakend wat je wilt, moet en kunt,
geeft dat ongekende energie. Ambities, condities en urgenties gaan dan overtuigend samenvallen
en creëren doorzettingskracht, doorzettingsmacht en effectiviteit. Daarmee wordt voldaan aan de
voorwaarden om succesvol te opereren in een afwegingsproces. Jij bent iemand die het verschil
kan maken. Jij bent iemand die niet alleen ‘de richtlijnen toepast’ maar ook de kunst van het vragen
stellen beheerst (zie Hoofdstuk 5).

De Carrouselbijeenkomst ‘Belangen: afwegen, onderhandelen en/of fuseren’ vond plaats op 30 juni 2015 bij de provincie
Zuid-Holland. De bijeenkomst is georganiseerd door het COB. Verslag en facilitatie van de bijeenkomst is verzorgd door Henk
Werksma (COB). Het verslag is gebaseerd op de inhoudelijke gesprekken en constateringen zoals gedaan op de bijeenkomst (geen
letterlijke weergave).
De inleidingen werden verzorgd door Anita Bijvoet (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en door Onno van Eijk (provincie
Zuid-Holland).
Aanwezig waren de volgende Carrouselleden: Luis Beccan Davila (gemeente Alphen aan den Rijn), Edith Boonsma (COB), Jeroen
Brouwer (gemeente Katwijk), Jan van Hagen (provincie Zuid-Holland), Leo Hamerlinck (provincie Zuid-Holland), Clemens Kester (provincie Zuid-Holland), Rob Mank (gemeente Dordrecht), Frank Jan Mars (Rijkswaterstaat Bodem+), John Nieuwmans (gemeente Den Haag), Henk Jan Nijland (gemeente Nijmegen), John de Ruiter (gemeente Rotterdam), Marc van Someren (gemeente
Haarlem) en Harke Tuinhof (gemeente ’s-Hertogenbosch).
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FIGUUR 19 • Parkeergarage van kustwerk katwijk
(Bron: Royal HaskoningDHV/Luuk Kramer)

Hoofdstuk 5Hoofdstuk 5

Diepere onderlaag bij
belangenafweging
De kunst van het vragen stellen*
De waarde van de mutual gains approach (mga) staat buiten kijf. Maar het gevaar van
dergelijke benaderingen is dat ze worden toegepast als instrumenteel stappenplan. De mga
behelst ook een diepere onderlaag die niet in stappen of richtlijnen beschreven kan worden.
Om die diepere onderlaag te ontrafelen, duiken we de psychologie in. Belangrijkste les:
vraag en vraag door en besef dat mensen niet rationeel reageren.

5.1 De trechter voor het standpunt
Eerst kijken we nog eens beter naar een belang en een standpunt. Wat we horen is meestal het standpunt; wat we willen weten is het achterliggende belang. Hoe ontstaat zo’n standpunt nu eigenlijk?
Wij stellen ons dat heel simpel voor als een trechter (FIGUUR 20). In deze trechter gaat van alles. Allereerst natuurlijk allerlei belangen; dat wat je graag wilt bereiken. Daarnaast gaan er feiten in; als je
weet (feit) dat iets heel duur of heel goedkoop is, dan heeft dat waarschijnlijk invloed op je standpunt. Tot slot gaat er een heleboel ballast mee in de trechter. Dat zijn vaak zaken die invloed hebben
op het standpunt, maar waarvan je je kunt afvragen of dat zou moeten. Denk aan vooroordelen,
meningen en een hoop onzin (de tegenhangers van feiten). In de trechter wordt dit allemaal gefilterd; sommige input weegt zwaar, andere licht en sommige input heeft in het geheel geen invloed.
Er zijn natuurlijk ook zaken die helemaal niet in de trechter komen, die spelen dus geen rol bij het
tot stand komen van het standpunt. Onbekende feiten zijn daarvan de belangrijkste. Soms kan één
enkel feit een standpunt radicaal veranderen. “Oh, maar ik wist helemaal niet dat... Nu verandert
alles!” Kort samengevat: er gaat van alles in de trechter, maar er valt ook wat naast, en uit de trechter
rolt een standpunt.
De trechter onderzoeken
Wat we nu willen, is onderzoeken welke keuzes in de trechter zijn gemaakt. Welke feiten zijn
meegenomen, welke belangen zitten erachter en welke andere zaken spelen een rol? En, we willen
natuurlijk weten wat er allemaal níet is meegenomen. Het mooiste zou zijn dat je de trechter kunt
omdraaien, alle elementen voor je op tafel kunt leggen en vervolgens een soort routekaart kunt
maken. Maar dat is de ideale wereld; de enige manier waarop wij de trechter kunnen onderzoeken,
is vragen stellen en proberen het standpunt af te pellen.

FIGUUR 20 • het ontstaan van een standpunt
(Bron: slimmefinanciering.nl)

* Hoofdstuk geschreven door Rudy van Stratum en Stijn van Liefland, n.a.v. mga-sessie op het Flexival 2016
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Standpunt, belang, drijfveer
We spreken binnen de mga over belangen die we uit de standpunten willen destilleren. Soms is het beter
om nog een stap dieper te gaan, en te zoeken naar de drijfveren van een persoon. Waarom doet iemand
wat hij of zij doet? Wat zit daarachter? Waar een belang vaak gekoppeld is aan een bepaalde situatie, heeft
een drijfveer meer te maken met de persoon en hoe deze in het leven staat. Het interessante is dat als je
lang genoeg doorvraagt veel mensen dezelfde drijfveren blijken te hebben. Dat wil overigens helemaal niet
zeggen dat ze daar ook direct naar handelen.

Reclame speelt in op denkfouten
Reclamemakers maken dankbaar gebruik van onze denkfouten, zij weten precies hoe ze ons moeten prikkelen. Een groot etiket waarop een product wordt afgeprijsd, leidt al snel tot een aankoop, want intuïtief is
de reactie ‘goedkoop, nu kopen, hebben is hebben’. De juiste reactie zou natuurlijk zijn: ‘Heb ik dit nodig?
Zo ja, is dit een goede prijs? Zo ja, dan koop ik het’. Kijk eens naar de reclame voor een fles wijn in FIGUUR 21
en hoe er gebruikgemaakt wordt van denkfouten om deze wijn te verkopen.
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FIGUUR 21 • reclame gericht op denkfouten
(Bron: slimmefinanciering.nl)
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Als je van verschillende partijen de standpunten afpelt, kan het zomaar gebeuren dat achter twee
verschillende standpunten hetzelfde belang verscholen zit. Deze belangen zitten dan wel diep verborgen in de brei van vooroordelen, feiten, onzin en dergelijke.

5.2 Denkfouten: we zijn niet rationeel
We moeten dus vragen stellen en de trechter onderzoeken. Dat klinkt makkelijk, en dat zou het
ook zijn als mensen altijd eerlijk en consequent antwoord geven. Maar, ook aan een antwoord gaat
weer een afwegingsproces vooraf (een klein trechtertje). Uit onderzoek wordt steeds duidelijker
dat wij mensen helemaal geen rationele beslismachines zijn. Dat geldt voor iedereen individueel,
en dus zeker voor grotere groepen met complexe besluiten. Een voorbeeld: iedereen, zelfs mensen
met zwaar overgewicht, weet hoe je moet afvallen. Heel simpel: minder eten en meer bewegen.
Zo simpel is het echt, maar in de praktijk blijkt het verdraaid lastig, omdat we zoveel onbewuste
beslissingen nemen.
Dat we vaak (onbewust) irrationele beslissingen nemen, is meestal helemaal niet zo erg. Sterker
nog, het kan je leven redden. Als op een plein opeens iedereen wegrent en een schuilplaats zoekt,
dan kun je er maar beter zonder nadenken achteraan rennen. Grote kans dat er iets gevaarlijks
gebeurt. Stel je voor dat je op zo’n moment eerst een rationele afweging gaat maken. Intuïtief
willen we graag bij de groep blijven, en vaak handelen we daarnaar. Zo nemen we onbewust veel
goede beslissingen.
Maar er is ook een keerzijde. Graag bij de groep willen blijven, leidt tot groepsdenken. Dat kan zich
bijvoorbeeld uiten door in een overleg geen tegengeluid te laten horen. Je wilt de groep niet afvallen, maar vooral wil je dat de groep jou niet laat vallen.
Denkfouten
Groepsdenken is één van de veelgemaakte denkfouten die leidt tot slechte beslissingen. Deze denkfout heeft zijn oorsprong in het verre verleden en was ooit nuttig (en dus helemaal geen denkfout;
te veel nadenken was juist fout!). Bij de groep blijven was nuttig, maar bijvoorbeeld ook het niet te
ver vooruit kijken. Als er eten was, dan kon je dat maar beter opeten, want je kon nooit zeker weten
of het eten er de volgende dag nog zou zijn; het kan bederven of iemand anders kan het opeten.
Korte termijn ging dus voor lange termijn, zo zijn onze hersens in de loop van duizenden jaren
geprogrammeerd en zo werken ze nog steeds. In de huidige wereld van overvloed keert dit principe
zich tegen ons: we eten te veel, geven te veel geld uit en het is moeilijk mensen te overtuigen van
een investering die zich op de hele lange termijn terugverdient. Dit is natuurlijk ook de reden dat
afvallen zo moeilijk is: ons oerinstinct zegt ‘eten, eten, eten’ en onze ratio zegt ‘niet doen’. Het is
duidelijk wie hier meestal de winnaar is.
Denkfouten in een mga-traject
Maar wat heeft dit nu allemaal met de mga te maken? Ook mensen in een mga-traject maken denkfouten. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van beperkte informatie bij het bepalen van hun standpunt.
Informatie die toevallig voorhanden is (availability bias) of informatie die vooral het eigen idee
bevestigt (conformation bias). Het ergste is wel dat mensen zich hier niet van bewust zijn (daarom noemen we het denkfouten). De mga is ook een groepsproces met alle denkfouten die daarbij
horen, zoals het niet willen stoppen met een project en blijven trekken aan een dood paard (sunk
cost fallacy), het niet van mening willen veranderen of onjuistheden in je analyse niet willen toegeven. En ook hierbij geldt weer: het is vaak helemaal niet zo dat mensen dat bewust doen. Maar de
denkfouten moet je wel aan de orde stellen (in een mga-traject).

5.3 De kunst van het vragen stellen
Zoals gesteld: wij geloven in de mga. Maar is de mga zo simpel dat je gewoon wat stappen en richtlijnen moet volgen? Nee, helemaal niet. De stappen en richtlijnen geven een kader, maar binnen dit
kader gaat het om een aantal essentiële vaardigheden gericht op het voorkomen van denkfouten
door het aan de orde stellen van denkfouten. De kunst van het vragen stellen is daarvan de belangrijkste. Vragen, doorvragen en daarbij goed beseffen dat mensen niet rationeel reageren. Het is een
vaardigheid die alleen ‘de winnaar’ echt beheerst, omdat hij het moeten, willen en kunnen van de
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Acht doorvraagvragen
Er is een kleine versie van het metamodel met vier doorvraagvragen en er is een uitgebreidere versie met
meer dan tien vragen. We hebben hier een eigen tussenversie opgenomen met acht vragen. Je luistert dus
goed naar de zin die een ander uitspreekt en kijkt welke woorden gebruikt worden:
• Hoor je woorden als ‘moeten’, ‘onmisbaar’ of ‘essentieel’? Dan is er blijkbaar sprake van een noodzakelijkheid. Vraag naar het belang: Waarom moeten we…? Waarom is het zo belangrijk? Wat als … niet
gebeurt?
• Hoor je woorden als ‘niet kunnen’ of ‘onhaalbaar’? Dan is er sprake van een onmogelijkheid. Ga na
waarom de ander het als onmogelijk ziet. Wat precies maakt dat … niet kan?
• Hoor je een vaag zelfstandig naamwoord? Dan vraag je naar verduidelijking. ‘Die mensen waren het
met ons eens’: welke mensen precies?
• Hoor je een vaag werkwoord? Vraag dan naar verduidelijking. ‘Deze ontwerpers doen maar wat’: wat
doen ze dan precies?
• Hoor je een woord als ‘niemand’, ‘iedereen’, ‘alles’ of ‘niets’? Dan vraag je of het echt zo extreem bedoeld is. ‘Niemand ziet dat zitten’: echt helemaal niemand?
• Hoor je ‘beter dan’, ‘slechter dan’, ‘minder’, ‘meer’ etc. dan is er vaak sprake van een halve vergelijking.
Je vraagt dan door naar de andere helft. ‘Dat eten smaakt een stuk minder’: minder dan wat?
• Hoor je een eeuwige waarheid (‘zo doen mensen dat nu eenmaal’), dan vraag je waar dat staat of wie
dat zegt.
• Hoor je een zin die niet af lijkt te zijn, dan is er sprake van weglating. Je vraagt dan om de zin af te
maken. ‘Nou, dit is lastig’: Voor wie is het lastig? Wat bedoel je precies met ‘dit’?
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Pas wel op dat het stellen van dit soort vragen geen trucje wordt. Voor je het weet leiden de vragen tot
irritatie en werkt het averechts. Doel is vanuit een oprechte interesse meer inzicht te krijgen in het wereldmodel van de ander. Stel de vragen dus alleen als je echt geïnteresseerd bent in de diepere achtergrond. En
vergeet niet, je kunt deze vragen ook aan jezelf stellen als je nadenkt over een probleem en een oplossing.
Want het is uitgesloten dat je zelf niet in de valkuil van de denkfouten trapt.

FIGUUR 22 • doorvraagvragen
(Bron: slimmefinanciering.nl)
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opgave onderkent. ‘De doener’, ‘de idealist’ en ‘de dromer’ zijn per definitie blind voor bepaalde
groepen denkfouten, omdat zij zelf gevangen zitten in die denkfouten (zie Hoofdstuk 4).
Goed naar antwoorden luisteren
Hoe komen we er nou achter welke vragen we moeten stellen? Dat doen we door goed naar de antwoorden te luisteren. Je kunt zeggen dat de taalkundige zin die uit iemands mond komt, een heel
achterliggend verwerkingsproces heeft doorlopen. Je kijkt dus naar het eindproduct (de woorden)
van dit proces. Door goed naar het eindproduct te kijken, kun je tot vragen komen over het fabricageproces. Dat noemen we doorvragen: je wilt weten hoe het product is gemaakt, wat er achter
de schermen gebeurt. Pas als je weet wat er achter de schermen zit, krijg je zicht op de werkelijke
belangen van alle relevante partijen. En daarmee leg je een stevige basis onder de mga. Gelukkig
hoeven we ‘doorvraagvragen’ niet zelf te bedenken. Ze zijn in kaart gebracht door mensen als Richard
Bandler en John Grinder, en staan bekend als het metamodel (zie kader Acht doorvraagvragen).

“Ik ben groot fan van het Flexival. Het is altijd
verrassend. Net even anders dan anders, en toch (of
juist daardoor?) erg leerzaam en gezellig. Leerzaam
was bijvoorbeeld de sessie over de kunst van het
vragen stellen. Hoe weet ik nu welke vraag ik moet
stellen? Door naar de antwoorden te luisteren!”
Ine Flinkers, gemeente ’s-Hertogenbosch

Op het Flexival 2016 hielden Stijn van Liefland en Rudy van Stratum een interactieve werksessie over de mutual gains approach
(mga). Hiermee reageerden zij op de vijf richtlijnen voor het vroegtijdig meenemen van de ondergrond in het besluitvormingsproces
op basis van de mga (zie Hoofdstuk 4). De resultaten van deze werksessie zijn vervat in dit hoofdstuk (beperkt bewerkt door Henk
Werksma). Stijn van Liefland en Rudy van Stratum zijn de initiatiefnemer van slimmefinanciering.nl en publiceerden in 2015 het
boek De kunst van het tegendenken dat onder andere ingaat op kritisch denken en de juiste vragen stellen.
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Verbreding bodembeleid ’s-Hertogenbosch
Team Bodem van de gemeente ’s-Hertogenbosch werkt al sinds 2007 aan verbreding van het bodembeleid.
De werkzaamheden worden sinds 2007 getrokken door een enthousiast en deskundig duo. In 2015 heeft
het duo versterking gekregen van een derde persoon afkomstig uit de sector Stadsbeheer. Samenwerking
met collega’s binnen de gemeente gebeurt op basis van vrijwilligheid: enthousiaste collega’s sluiten aan
als zij interesse hebben in de verbreding van het bodembeleid, ook al valt dat buiten hun directe werkveld.
Opvallend is dat de meer strategisch opererende collega’s niet betrokken zijn: planologen, economen en
bestuurders. De aanpak is pragmatisch, waarbij eerst het inhoudelijke speelveld in beeld is gebracht en
vervolgens acties zijn geformuleerd en opgepakt.
2007 - 2010
Naar aanleiding van diverse claims op het grondwater (warmte- en koudeopslag, grote industriële wateronttrekking, komst kaderrichtlijn Water en grondwaterverontreinigingen) voerde het Team Bodem een
oriëntatie uit met de vraagstelling: is er een wens of noodzaak tot een ondergronds bestemmingsplan? Met
hulp van diverse deskundigen (met name water- en bodemdeskundigen) is de verkenning uitgevoerd. In
2010 is er met de resultaten een directievoorstel opgesteld om een visie op de ondergrond te ontwikkelen.
2010 - 2012
In de periode 2010-2012 heeft het Team Bodem bewust een stapje terug gedaan in de ontwikkeling van
verbreed bodembeleid. De reden was dat er op landelijk niveau vele ontwikkelingen gaande waren en er beleid ontwikkeld werd. De ontwikkelingen zijn nauwgezet bijgehouden en er is actief aan bijgedragen vanuit
Team Bodem.
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2012 - 2014
In 2012 is het project Duurzaam gebruik van de ondergrond opgestart. Hierbij was het nadrukkelijk de wens
om in de organisatie zichtbaar te worden en de ondergrond actief onder de aandacht te brengen. Daarom
heeft het Team Bodem gewerkt aan het kleurrijke Inspiratieboek en atlas van de ondergrond. Naar aanleiding van dit boek heeft het Team Bodem een roadshow gehouden langs zeven afdelingen binnen de eigen
gemeente. Het Team Bodem heeft hierbij commitment gevraagd en gekregen van het managementteam.
Bij elke presentatie is gevraagd om vrijwilligers die willen meewerken aan het vervolgtraject van verbreding
van bodembeleid.
2013 - heden
Met de vrijwilligers die zich hebben aangemeld tijdens de roadshow zijn twee werksessies gehouden. De
werksessies waren gericht op het formuleren van acties voor urgente opgaven. Op basis hiervan is het Actieplan 2014-2016 ontwikkeld en voorgelegd aan het managementteam. In 2015 zijn de eerste acties opgepakt
waaronder riothermie, 3D-visualisatie ondergrond, opslag kernafval, warmte- en koudeopslag en grondwater.
In november 2015 is ook een eerste pilot opgestart (de ondergrond en Willemspoort Zuid).
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Belangenbehartiging in
organisaties
Hoe lopen de hazen en waar zitten de ratten?
Belangenbehartiging in organisaties vraagt om afstemming en samenwerking. Dat gaat niet
vanzelf. Zeker niet binnen de eigen organisatie. Je moet voelsprieten hebben voor het politieke
krachtenveld. Je moet weten hoe de hazen lopen en waar de ratten zitten. Inhoudelijk deskundigen hebben vaak een zekere weerzin tegen deze kantoorpolitiek. Echter; de weerzin
om het spel te spelen, is een belangrijke reden dat inhoudelijke doelen niet bereikt worden.
Aan de hand van de werkpraktijk van Team Bodem van de gemeente ’s-Hertogenbosch gingen
we op zoek naar de ongeschreven regels voor hazen, ratten en nog veel meer beesten.

6.1 Bouwen aan inhoudelijke macht
‘Kennis is macht’ lijkt het onderliggende adagium te zijn bij de verbreding van het bodembeleid in
de gemeente ’s-Hertogenbosch (zie kader Verbreding bodembeleid ’s-Hertogenbosch). Er is informatie verzameld, geordend, ontsloten en actief verspreid. Hiermee is een stevig kennisfundament ontwikkeld waarmee op inhoudelijke gronden anderen kunnen worden overtuigd van de meerwaarde
van de ondergrond. Veel professionals bezitten overigens over dit soort ‘kennismacht’: anderen
moeten een beroep doen op hun kennis om te komen tot een goede beslissing. Dus: wilt u komen
tot goede beslissingen aangaande de energietransitie, klimaatadaptatie en kostenbesparingen? Dan
moet u een beroep doen op onze ondergrondkennis. Met deze inhoudelijke macht kan een stevige
bijdrage worden geleverd aan betere oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Moet u een
omgevingsvisie opstellen? Dat kan niet zonder een stevige ondergrond. Op basis van herhaaldelijk
bewezen inhoudelijke macht, kun je op den duur gezag krijgen in de organisatie.
Kennis is macht, maar kennissen zijn machtiger
Het is dus van belang om te investeren in kennis, omdat dit een legitieme basis biedt om te handelen.
Maar daarnaast is het ook van belang om te investeren in relevante contacten. Contacten voegen
nieuwe kennis toe, bieden nieuwe middelen en geven zicht op urgenties, opgaven en handelingsperspectieven. En contacten generen weer nieuwe contacten. Deze zogenaamde relatiemacht is belangrijk om inhoudelijke doelen te bereiken. De relatiemacht kan het cruciale verschil maken tussen
gelijk hebben en gelijk krijgen. Het is dus belangrijk om ook in je eigen organisatie te beschikken
over een relevant netwerk. In een interactief traject zoals in ’s-Hertogenbosch gaat de ontwikkeling
van kennis en kennissen hand in hand. Dat is goed: je bouwt aan zowel kennismacht als relatiemacht. Het primaire doel in ’s-Hertogenbosch is echter gericht op het ontwikkelen, verbinden en
ontsluiten van kennis. Welke inzichten kunnen we opdoen als we ons primair richten op het bouwen van relatiemacht?
Bouwen aan relatiemacht
Hoe kun je bouwen aan relatiemacht? Hoe kun je samenwerking met collega’s handen en voeten
geven? Niet alleen met enthousiaste collega’s die interesse hebben in de verbreding van het bodembeleid, maar ook met collega’s die niet komen opdagen of het na één werksessie laten afweten
(‘geen tijd’). De column Samen werken in de dierentuin (zie volgende pagina) gaat precies hierover.
Deze column is tijdens de Carrouselbijeenkomst voorgedragen als kritische reflectie op de praktijk
van het verbreden van het bodembeleid in ’s-Hertogenbosch. Dit vanuit de overtuiging dat deze
praktijk illustrerend is voor vele andere praktijken.
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Samen werken in de dierentuin
Wij zijn ‘inhoudelijk deskundigen’. Op ons vakgebied weten wij van de hoed en de rand. Wij
zijn bezig om ons niet alleen inhoudelijk te verdiepen, maar ook om te verbreden. Verbreed bodembeleid, noemen we dat. We maken inzichtelijk welke bodemthema’s allemaal relevant zijn,
brengen informatie en ambities in beeld en oefenen in cases. Dat alles presenteren we steeds
beter en professioneler: we maken kleurrijke en fraai ogende boeken. Inhoud en inspiratie gaan
hand in hand. Zo agenderen wij de ondergrond. We doen ons werk met toewijding en richten
ons op een gedegen inhoud. Toch?
Maar: goed je werk doen is meestal niet genoeg. Kennis is macht, maar kennissen zijn machtiger.

Ken je organisatie en maak kennissen
Naast kennis moet je dus ook kennissen hebben. In de eerste plaats in je eigen organisatie. Dit
is toch je natuurlijke habitat waarin je werkt. Je moet dus weten hoe je organisatie in elkaar
zit. Ken de ongeschreven regels. Weet wie feitelijk de macht heeft. Weet wat er speelt binnen de
organisatie. Ofwel: je moet weten hoe de hazen lopen en waar de ratten zitten. En je moet kennissen maken (niet noodzakelijkerwijs vrienden). En wees voorbereid: soms moet je ook een rat
tot je kenniskring rekenen om je doelen te bereiken. Het doel heiligt de middelen!
Kantoorpolitiek als dierentuin
Of je wilt of niet: elke organisatie kent zijn eigen kantoorpolitiek. Er zijn bazen, sloofjes en deskundigen. Er zijn verschillende belangen, visies en doelen. Er zijn verschillende afdelingsculturen,
werkwijzen en instrumenten. Als je goed kijkt, zie je allemaal dieren. Je kantoor is net een dierentuin: vechtende kemphanen, verzadigde varkens, gore ratten, werkmieren (vooral veel werkmieren), werkbijen (ook veel), trotse pauwen, succestijgers, kippen (met of zonder kop), snelle
hazen, gladde alen, alfa-apen op de rots en springende kikkers. De één overleeft de ander niet:
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“Zullen we fuseren”, stelt de kip het varken voor. “Spek met eieren, een wereldproduct.” Het
varken na enig nadenken: “Wacht eens even, jij legt de eieren, maar ik ga eraan.” “Nou en, zo
gaat dat toch altijd bij fusies?”, zegt de kip. (Uit: De gekookte kikker, Business Contact, 2003)

6.2 Beesten in de dierentuin
De kantoorpolitiek laat zich goed beschrijven in termen van een dierentuin: een gebouw vol
ijverige, maar ook gehaaide beesten. De stelling is dat enig inzicht in de kantoorpolitiek – enig
inzicht in de dierentuin – geen kwaad kan. Daarom hebben de Carrouselleden een test gedaan of
zij enigszins thuis zijn in de dierentuin en haar ongeschreven regels. We hebben onszelf en onze
leidinggevende getypeerd als beest. Tevens hebben we de volgende zes vragen beantwoord (bron:
www.mr-online.nl):
1. Ik ken minstens drie ongeschreven regels binnen mijn organisatie.
2. Ik weet welke personen binnen mijn organisatie de feitelijke macht hebben.
3. Ik kan goed aangeven wat mijn direct leidinggevende belangrijk vindt.
4. Ik ga regelmatig naar sociale bijeenkomsten binnen mijn organisatie.
5. Ik ben goed geïnformeerd over alles wat er speelt binnen de organisatie.
6. Ik weeg zorgvuldig mijn woorden voordat ik in het openbaar mijn mening geef.
Onze typering als ‘beesten in de organisatie’ hebben we neergezet op twee assen met vier uitersten
in te volgen kantoorstrategieën (FIGUUR 23):
•• De slimme uil: heeft de absolute kennismacht als autoriteit op zijn vakgebied en heeft de
gave om deze goed te communiceren. Deze wijze uil wil niet aan politiek doen en wil zich
niet aanpassen aan de omgeving. Sympathiek, maar op eigen kracht niet effectief. Deze
slimme uil is echter vaak in staat om samen te werken met roofdieren (sluwe roofdieren
weten de slimme uil ook te bereiken) en weet in die samenwerking dodelijk effectief te zijn.
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Slimme uil

Samengericht

Kat

Dolfijn
Vlinder
Octopus

Bordercollie
Bordercollie

Silverback

Paard
Hazewindhond

Mestkever
Werkmier

Sluwe vos

Bruine beer

Inhoudelijk

Politiek

Valk

Buffel

Pochende pauw

Ram
Carrièretijger

Muildier

Schorpioen

Eigenwijze ezel

Zelfgericht

Typering Carrousellid

Typering leidinggevende

Score op testvragen
(organisatiesensitiviteit)

Gore rat

Mate tevredenheid over
leidinggevende

FIGUUR 23 • Typering van Carrouselleden (blauw) en hun leidinggevenden (Oranje)

•• De eigenwijze ezel: beschikt over kennismacht, maar weet niet goed aan te sluiten bij actuele
vraagstukken. Deze halsstarrige ezel doet niet aan politiek en weigert zich aan te passen aan
de omgeving. Niet sympathiek en niet effectief.
•• De sluwe vos: beschikt over relatiemacht en veelal over hiërarchische macht, en is bovendien slim genoeg om kennismacht te organiseren in samenwerking met deskundigen. Deze
slimme vos is sympathiek en uiterst sluw in het politieke machtsspel.
•• De gore rat: beschikt over relatiemacht en veelal over hiërarchische macht. Deze rat weet dat
binnen de formele regels alles geoorloofd is om verder te komen en eigen doelen te bereiken. Hierbij gaat het om typisch rattengedrag (conform boek Hoe word ik een rat): konkelen,
samenzweren, achterklap, leugens om eigen bestwil en slinks manipuleren. Een schaamteloze en gevaarlijke strategie, maar effectief (zie ook kader Rat of vos?).
Enkele constateringen bij typeringen
•• De Carrouselleden typeren zichzelf in de linker kwadranten (ijverige werkdieren en handige
snuffelaars) en hun leidinggevende in de rechter kwadranten (slimme krachtpatsers en
gehaaide, soms zelfs gevaarlijke types).
•• De organisatiesensitiviteit van de Carrouselleden op basis van de testvragen (wel/niet
scores) is matig (circa veertig procent van de bollen kleurt rood).
•• De mate van tevreden van de Carrouselleden over hun leidinggevende wisselt sterk (twee
ontevreden, twee tevreden, vier neutraal).
Naar aanleiding van de typering van onszelf en onze leidinggevenden, en de testresultaten van
organisatiesensitiviteit, hebben we enkele generieke ongeschreven regels en tips voor samenwerking binnen de eigen organisatie geformuleerd.
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Rat of vos?
Rattengedrag is een schadelijke strategie. Het gekonkel en moreel verwerpelijke gedrag verslechtert de arbeidsverhoudingen op de werkvloer. De strategie doet geen recht aan de mens als sociaal dier dat sympathie en steun van collega’s nodig heeft. Een variant op deze rattenstrategie is: hoe word ik een aardige
rat? Een sociale variant, waarbij ‘aardig gevonden worden’ een uitstekend beïnvloedingsinstrument is en
inspeelt op de gunfactor. Maar een rat blijft een rat. De aardige rat kunnen we wellicht beter typeren als
een sluwe vos. “Sluwe vossen zijn succesvol, en worden door hun collega’s gewaardeerd. De ratten gaan te
ver in het politieke spel, zij doen moreel verwerpelijke dingen”, aldus Math de Vaan naar aanleiding van zijn
dissertatie over de politieke dimensie in organisaties.

Tips voor samenwerking in de case Willemspoort Zuid
Willemspoort Zuid is een nog braakliggend terrein in ’s-Hertogenbosch waar over een aantal jaar ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Welke ontwikkelingen, is nog vaag: er is nog geen programma van eisen of
wensen. Vanuit het perspectief van de ondergrond zijn tal van ideeën meegegeven aan de gemeente die
kunnen dienen als input, zoals riothermie, warmte- en koudeopslag en een groenblauwe structuur. Daarnaast zijn er een aantal concrete tips gegeven voor samenwerking rondom dit nog op te starten project.
Deze tips spelen in op de ongeschreven regels en zijn basaal samen te vatten als ‘wees een aantrekkelijke
en geïnteresseerde vriend van de projectleider en doe wat hij wil’:
• Wees vrienden: houdt contact met de projectleider (formeel of informeel).
• Wees geïnformeerd: toon continue interesse in de wensen ten aanzien van het gebied.
• Wees aantrekkelijk: maak proactief de ondergrondinformatie inzichtelijk en biedt kansen.
• Doe wat de projectleider wil: de projectleider is een feitelijke machthebber (namelijk: over zijn project)
en luister naar hem als naar je direct leidinggevende.
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“Welk beest ben ik? Welke beesten lopen er rond bij de
gemeente? Twee kernachtige vragen die mij een nieuw
perspectief bieden om effectief te opereren binnen de
gemeente en binnen projecten. Ik weet nu welk voedsel
ik moet aanbieden aan wie. Een banaan aan de baviaan
en een wortel aan een konijn. Het biedt een nieuw
handelingsperspectief om collega’s te motiveren en te
inspireren over de mogelijkheden van de ondergrond.”
Nanda Sweres, gemeente Haarlem

6.3 De ongeschreven regels van de dierentuin
In iedere organisatie zijn de geschreven regels helder. Je weet bijvoorbeeld hoe je moet declareren of
hoe je je ziek moet melden. En die geschreven regels gelden voor iedereen. De ongeschreven regels
zijn een stuk minder helder. De ongeschreven regels bepalen welk gedrag wel en welk gedrag niet
getolereerd wordt. Als je de ongeschreven regels kent, kun je een stuk beter functioneren. Je weet
wanneer je je stem kan verheffen en wanneer je je mond moet houden. Je weet wie je op het schild
moet hijsen of dat je je eigen succes mag vieren. De ongeschreven regels zijn onderdeel van de cultuur van de organisatie. Daarmee verschillen de regels per organisatie. Wat in de ene organisatie
een ‘do’ is, is in de andere een uitgesproken ‘do not’. De volgende vier ongeschreven regels gelden
in meerdere of mindere mate voor iedere organisatie (gebaseerd op de Carrouselbijeenkomst, mailcontacten met Carrouselleden nadien, en op www.mr-online.nl):
• Je baas is je vriend
Houd je baas te vriend en stel hem/haar tevreden (de baas kan je direct leidinggevende zijn, maar
ook een projectleider voor wie je werkt of een bestuurder). Besef dat de baas de hiërarchische macht
heeft. Door de baas te vriend te houden, kun je meesurfen op de formele machtsstructuur in de
organisatie. Zo kun je ook beter je eigen doelen realiseren. Weet wat je baas wil. In ieder geval wil de
baas: een medewerker die zonder morren opdrachten uitvoert, niet te veel tijd kost, proactief is en
bijdraagt aan een positief imago van ‘zijn club’. En een baas wil niet in het openbaar tegengesproken
worden of gepasseerd worden. Zorg ervoor dat je baas trots op je is!
De tegenpool is: je baas is je vijand. De hiërarchische macht zal tegen je werken.
• Je bent sociaal
Zorg dat je aardig wordt gevonden. Daarmee verwerf je sympathie en steun van je collega’s en verkrijg je de gunfactor. Dus niet isoleren (alleen maar achter je bureau zitten om productie te draaien),
maar aansluiting zoeken bij collega’s. Dus: neem de tijd voor collega’s en wees vriendelijk en geïnteresseerd; desnoods geveinsd. Veel goede contacten in de organisatie verlenen je relatiemacht.
Bezoek daarom actief de informele bijeenkomsten en borrels. De sluwe vos weet: kennis is macht,
maar kennissen zijn machtiger!
De tegenpool is: je bent asociaal. De relatiemacht zal niet meewerken.
• Je bent zichtbaar
Zorg dat je zichtbaar bent in de organisatie. Doe de dingen die de organisatie belangrijk vindt en laat
dat zien. Wees als persoon prettig bescheiden, maar schroom niet om bereikte resultaten breeduit te
etaleren. Etaleer je toegevoegde waarde voor de organisatie en steun daarmee impliciet de formele
en informele machthebbers. Hiermee ben je ook beter in staat om je eigen doelen te realiseren: je
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bijdrage aan de organisatie wordt gezien en je wordt expliciet of impliciet beloont. Die beloning
bestaat bijvoorbeeld uit nog meer exposure doordat leidinggevende en bestuurders met jouw veren
gaan pronken. Aanvullende beloningen zijn tijd en budget voor vervolgacties, of promotie in de
organisatie. Weet: wie zich niet laat zien, zal over het hoofd worden gezien.
De tegenpool is: je bent onzichtbaar. De beloningsmacht zal niet meewerken (want niet jij, maar
anderen wordt beloond).
• Je hebt gezag
Zorg dat je gezag krijgt in de organisatie: je hebt kennis van zaken die anderen nodig hebben om
te komen tot goede oplossingen en beslissingen. Je bent inhoudelijk deskundig. Je kunt iets wat
anderen niet kunnen. Kennis is macht (en specifieke vaardigheden ook). Hierbij is het belangrijk
om je kennis op een begrijpelijk wijze te ontsluiten. Houd het in de communicatie simpel, kort en
aantrekkelijk. Heb een kernboodschap, onderscheid hoofd- en bijzaken en wees relevant en begrijpelijk. Zoals Schopenhauer ooit schreef: “Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen
mens het begrijpt; niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat ieder mens ze
begrijpt.” Weet: in de beperking toont zich de meester.
De tegenpool is: je hebt geen gezag. Je kennismacht wordt niet ingezet.

6.4 Wees niet naïef!

52

Elke organisatie verschilt. Elke organisatie kent zijn eigen cultuur. Die cultuur wordt in belangrijke
mate bepaald door de beesten in de top: het management. De Carrouselleden typeren hun leidinggevende veelal in termen van roofdieren die politiek georiënteerd zijn. Ook op de werkvloer krioelt
het van de beesten. Vaak zijn die wat minder geslepen, roofzuchtig en gehaaid. Ze zijn veel meer
inhoudelijk gericht dan het management. Dus wees niet naïef. Weet dat iedereen in de organisatie
eenmaal belangen en wensen heeft die hij wil realiseren. Weet dat men zelden oprecht behulpzaam
is wanneer men er zelf niet beter van wordt. Weet dat men vaak handelt naar de ongeschreven regels van de organisatie. De uitdaging is daarom om belangen en wensen aan elkaar te koppelen. Hoe
worden we er allebei beter van? Dat maakt dat ook op de gewone werkvloer achter de schermen
politieke spelletjes worden gespeeld en in de wandelgangen informele gesprekjes worden gevoerd.
Simpel gericht op het behartigen van wederzijdse belangen. Ken daarom uw dierentuin en de ongeschreven regels: weet hoe de hazen lopen en waar de ratten zitten. Dat is nodig om je eigen
(inhoudelijke) doelen en belangen verder te helpen.

De Carrouselbijeenkomst ‘Samen werken met je collega’s: hoe lopen de hazen en waar zitten de ratten?’ vond plaats op 12 november 2015 in ’s-Hertogenbosch (Bastionder). De bijeenkomst is georganiseerd door het COB. Verslag en facilitatie van de bijeenkomst is verzorgd door Henk Werksma (COB). Het verslag is gebaseerd op de inhoudelijke gesprekken en constateringen zoals
gedaan op de bijeenkomst (geen letterlijke weergave).
De inleidingen werden verzorgd door Roger Derksen en Ine Flinkers (gemeente ‘s-Hertogenbosch).
Aanwezig waren de volgende Carrouselleden: Jeroen Brouwer (gemeente Katwijk), Roger Derksen (gemeente ’s-Hertogenbosch),
Ine Flinkers (gemeente ’s-Hertogenbosch), Werncke Husslage (provincie Zuid-Holland), Rob Mank (gemeente Dordrecht), Joost
Martens (gemeente Rotterdam), John Nieuwmans (gemeente Den Haag), Marc van Someren (gemeente Haarlem), Nanda Sweres
(gemeente Haarlem) en Wendy Wösten (provincie Zeeland).
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FIGUUR 24 • Flexival 2016, Olaf Koops
(Bron: Lieneke Koenen)

FIGUUR 25 • Sessie in het Schieblock te Rotterdam, v.l.n.r.: Walter Jonkers, Harke Tuinhof, Alex Scheper,
Walter Manshanden en Henk Jan Nijland
(Bron: Henk Werksma)

Hoofdstuk 7Hoofdstuk 5

Bestuurlijk agenderen van de
ondergrond als planningsfactor
Ondergrondregisseur gezocht
Hoe krijg ik de ondergrond als planningsfactor op de bestuurlijke agenda? In de voorbereiding
op de Carrouselbijeenkomst zijn hierover gesprekken gevoerd met drie bestuurders. Dit
leverde verrassende gezichtspunten op, die in de bijeenkomst verder zijn uitgediept. De les:
de bestuurders zoeken een ondergrondregisseur.

7.1 Sluit aan op urgente maatschappelijke opgaven
Bestuurders benaderen de ondergrond veelal als een milieucompartiment en associëren de ondergrond met onderwerpen als bodemvervuiling, zakkende bodems en warmte-koudeopslag. Deze
onderwerpen verschijnen op de bestuurlijke agenda als onderdeel van een bredere gebiedsontwikkeling, maar vaak ad hoc en meestal als onverwachte kostenpost. Daaruit blijkt dat een benadering van de ondergrond als ruimtecomponent onbekend en moeilijk voorstelbaar is. Termen als
ondergrondkansen, verbreed bodembeleid en bodemambities zijn bij weinig bestuurders bekend,
ondanks dat er in de betrokken organisaties beleidsnota’s circuleren die een samenhangende visie
geven op de ondergrond.
Het zicht op de waarde van de ondergrond ontbreekt bij bestuurders, zo concluderen de Carrouselleden. Het voortschrijdende en belangrijkste inzicht van de Carrousel – dat de ondergrond
niet los gezien kan worden van de bovengrond en dat de ondergrond een stevige basis biedt voor
een duurzame gebiedsontwikkeling – ontbreekt bij bestuurders. Bestuurders hebben nog geen weet
van het gedachtegoed van placemaking dat zich richt op waardecreatie met de ondergrond door
vanuit meerdere perspectieven naar de waarde van grond te kijken (Hoofdstuk 1). De uitdaging is om
vanuit die perspectievenbenadering aansluiting te vinden bij urgente maatschappelijke opgaven
waarvoor bestuurders staan. Hoe draagt de ondergrond bij aan de energietransitie, klimaatbestendigheid en identiteit van de ruimte? Als die relaties gelegd kunnen worden, wordt duidelijk dat
de ondergrond geen milieucompartiment is, maar een ruimtecomponent. De uitdaging is om die
benadering bij bestuurders tussen de oren te krijgen, zodat zij de ondergrond op die manier gaan
betrekken bij hun ruimtelijke afwegingen.

“Het was inspirerend dat meerdere bestuurders
bereid waren tot een gesprek over het agenderen van
de ondergrond. Het bood een goed zicht op wat zij
belangrijk vinden en wat hun ideeën zijn.”
Joost Martens, gemeente Rotterdam

7.2 Draag bij aan de businesscase
Het denken in (maatschappelijke) baten vanuit de ondergrond is geen gemeengoed onder bestuurders. Zij benaderen projecten meer en meer als businesscases. Graag maken zij een rationele keuze
door kosten, baten en risico’s van een project tegen elkaar af te wegen. De ondergrond zien zij
primair in termen van kosten en risico’s, zoals saneringskosten, kosten voor archeologisch onderzoek en kosten van zakkende bodems.

Hoofdstuk 5 Bestuurlijk agenderen van de ondergrond als planningsfactor
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Maatschappelijk rendement
De Carrousel onderschrijft de gedachte om projecten ‘businesscasegestuurd’ te maken. Zij plaatst
wel de kanttekening dat het hier niet alleen moet gaan om geld verdienen, maar ook om waarde
creëren. De vraag hoe de ondergrond bijdraagt aan de businesscase, is daarom niet hetzelfde als de
vraag hoe met de ondergrond geld verdiend kan worden. De vraag moet zijn: hoe kan er waarde met
de ondergrond gecreëerd worden in termen van maatschappelijke rendement? Dit omvat een
mogelijk positief financieel rendement. Rendement en baten kunnen vertaald worden naar geld
waar mogelijk, maar zullen ook vaak in andere kwantitatieve of in kwalitatieve termen een plek
moeten krijgen (Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3).
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FIGUUR 26 • Sessie op de Dakakker van het SChieblock, v.l.n.r.: Alex Scheper, Harke Tuinhof,
Marc van Someren, John de Ruiter en Walter Jonkers
(Bron: Henk Werksma)

7.3 Projecten en incidenten agenderen
Bestuurders zijn veelal pragmatici en willen daadkrachtig zijn. Zij willen oplossingen bieden voor
urgente maatschappelijke opgaven. Vanuit die invalshoek is het logisch dat politici zich meer laten
sturen door projecten dan door beleid. Projecten en incidenten agenderen gemakkelijker dan beleid,
zo geven de bestuurders aan in de gesprekken. Het is met name de druk van buiten, door inwoners, belangenorganisaties, private partijen of andere overheden, die beweging mogelijk maken.
Vanuit die druk wordt er een appel gedaan op bestuurders om met antwoorden en oplossingen te
komen. Dat is geen geringe opgave: in een woud van belangen moet er gezocht worden naar effectieve oplossingen met voldoende draagvlak. En bestuurders worden na vier jaar niet afgerekend op
woorden, maar op daden.
Ken je belangen
De Carrousel onderkent de focus van bestuurders op het oplossen van problemen. Het is niet te
ontkennen dat incidenten en projecten de agenda’s van bestuurders vullen. De uitdaging is om
hieraan effectief bij te dragen vanuit het perspectief van de ondergrond. Dat betekent: ken de agenda
van de bestuurder, weet wat de opgave is en weet hoe de ondergrond bijdraagt aan het oplossend
vermogen. Vanuit het perspectief van een duurzame omgang met de ondergrond, moet je daarbij
ook de belangen kennen die in het geding zijn. Alleen als je je eigen belangen kent, ben je in staat
om die te verbinden met andere belangen die spelen rondom het project (Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5).
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Beleid als handelingskader
De Carrousel plaatst nog wel een kanttekening bij de opmerking van bestuurders dat beleid niet
agendeert. Beleid moet gezien worden als een antwoord op urgente maatschappelijke opgaven
die spelen op de lange termijn. Het biedt een handelingskader voor langetermijndoelen van maatschappelijke opgaven. Het gaat dus niet alleen om het voorkomen van incidenten en milieuproblemen, maar ook om het structureel benutten van kansen. De energietransitie kan bijvoorbeeld
alleen succesvol zijn wanneer je structureel inzet op meerdere sporen die onderling op elkaar zijn
afgestemd, zoals zonne-energie, windenergie, bodemenergie en warmtenetten. Deze aanpak moet
beleidsmatig geagendeerd, gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

“De constateringen van de bestuurders gaven een goed
inzicht in het bestuurlijke denkraam. Het gesprek over
die constateringen gaf aanknopingspunten om beter
aan te sluiten bij dat denkraam. Paradoxaal genoeg: om
de inhoud beter te agenderen, moeten we wat minder
aandacht besteden aan de inhoud.”
Alex Scheper, provincie Drenthe

7.4 Investeer in persoonlijke relaties
Je kunt de ondergrond niet bestuurlijk agenderen zonder de bestuurder te kennen. Investeren in
kennis is zinvol, maar niet voldoende. De bestuurders geven in de gesprekken aan dat juist het persoonlijke contact essentieel is voor het bestuurlijk agenderen van de ondergrond. Het geeft betrokkenheid en zicht op urgenties, belangen en handelingsperspectieven voor een duurzame omgang
met de ondergrond. De bestuurders geven in de gesprekken echter aan dat zij niet weten wie binnen
de organisatie belast is met de ondergrond. Noch in overleggen noch in achterkamers komen de
bestuurders de belangenbehartigers voor de ondergrond tegen.
Ken de drijfveren van bestuurders
De Carrousel onderkent dat ondergronddeskundigen primair gericht zijn op kennis en niet op kennissen. Hier ligt een belangrijke, zo niet de belangrijkste, sleutel om de ondergrond bestuurlijk te
agenderen: investeer in persoonlijke relaties met bestuurders. En investeer in relaties met directie,
management en collega’s bij andere afdelingen. Ook via hen loopt er een weg naar de bestuurders.
Kortom, weet hoe de hazen lopen en waar de ratten zitten (Hoofdstuk 6).
De weg naar bestuurders
Wat is de weg naar de bestuurders? De eerste stap is: weet wat de passie en de urgenties zijn van de
bestuurder. Die kun je achterhalen uit het coalitieakkoord, de strategische visie van de gemeente
of uit nieuwsberichten (uit de plaatselijk snuffer). Maar nog beter: zorg dat je de bestuurder ontmoet. Dat kan op een informele borrel, in een afstemmingsoverleg of een achterkamer. Knoop het
gesprek aan en ken de kunst van het vragen stellen (Hoofdstuk 5). Stap twee: haak aan bij de passie
en urgenties van de bestuurder. Als de bestuurder bijvoorbeeld voor de energietransitie gaat, dan
moet je een goed samenhangend verhaal hebben over bodemenergie en warmtenetten. Met zo’n
verhaal kun je gewoon binnenlopen. Alhoewel – en dat is de derde stap – je moet ook de directie,
het management en je collega’s meenemen in je verhaal. Ook bij hen moet je investeren in persoonlijk
contact. In principe gelden daarbij dezelfde regels als voor de bestuurder: ken de drijfveren en passie
van de directie, het management en je collega’s, en haak daarbij aan.

Hoofdstuk 5 Bestuurlijk agenderen van de ondergrond als planningsfactor
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vacature ondergrondregisseur
In 2014 werd op het Flexival (georganiseerd door de Carrousel) het idee geboren om een leergemeenschap
op te richten rondom de implementatie van de ondergrond in de ruimtelijke praktijk. Een jaar lang hebben
acht ondergrondprofessionals hun ervaringen en inzichten gedeeld in de Praktijkgemeenschap Ondergrond. De Praktijkgemeenschap deelde hun ervaringen met de buitenwereld in de publicatie Ruimte voor
Ondergrond; een triatlon op een ganzenbord, maart 2016. Een van de lessen gaat in op de behoefte aan de
rol van ondergrondregisseur. In een fictieve vacature (zie fIGuur 27) worden de functie van ondergrondregisseur en de gevraagde competenties treffend omschreven.

Ondergrondregisseur
Ondergrondregisseur

m/v
m/v

Een toekomstbestendige overheidsorganisatie zoekt een Ondergrondregisseur (M/V), een gedreven doener, die
op pragmatische wijze de ruimte onder het maaiveld betrekt bij de realisatie van grote maatschappelijke op
gaven. Een doorzetter, die flexibel werkt in een breed netwerk en snapt wat het is om strategisch en sensitief te
handelen.
Een toekomstbestendige overheidsorganisatie zoekt een Ondergrondregisseur (M/V), een gedreven doener, die
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regisseur ga je combinaties zoeken tussen ondergrondthema’s
onderling en tussen onder- en bovengrond. Dat gebeurt tijdens
Toekomstbestendig
projecten in gesprekken tussen mensen zoals projectleiders,
stedenbouwkundigen, planologen, landschapsarchitecten, hydrologen en milieudeskundigen.
FIGUUR 27 • FicTieVe VacaTure Voor ondergrondregiSSeur

(Bron: Ruimte voor ondergrond)
Ruimte voor ondergrond
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7.5 Ondergrondregisseur gezocht
De bestuurders zoeken een volwaardige gesprekspartner. Een gesprekpartner die meer-waarde met
de ondergrond kan toevoegen aan urgente maatschappelijk opgaven waarvoor bestuurders staan.
Iemand die overtuigend aantoont dat de ondergrond niet los gezien kan worden van de bovengrond. Iemand die laat zien dat de ondergrond een ruimtelijke component is waarzonder er geen
duurzame gebiedsontwikkeling bestaat. Bestuurders zoeken een gesprekspartner die het vanzelfsprekende van de ondergrond zó bespreekbaar maakt en het ondoorgrondelijk zó begrijpelijk
maakt, dat de ondergrond als ruimtecomponent vanzelfsprekend mee wordt genomen in de ruimtelijke planvorming. De bestuurders zoeken een ondergrondregisseur.
De ondergrondregisseur
Het profiel van de ondergrondregisseur is relatief nieuw. Het is iemand die de waarde van de ondergrond overtuigend voor het voetlicht kan brengen en vandaaruit weet aan te sluiten op urgente maatschappelijke opgaven (Hoofdstuk 1). Het is iemand die het gedachtegoed van de maatschappelijke
kosten-batenanalyse beheerst en vandaaruit de ondergrond kan verbinden aan de businesscase
(Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3). Het is iemand die denkt en handelt in belangen binnen projectomgevingen en vandaaruit belangen weet te agenderen en te verbinden (Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5). Het is
iemand die weet hoe de hazen lopen en waar de ratten zitten en vandaaruit investeert in persoonlijke relaties (Hoofdstuk 6). Het is vast iemand die continu bereid is tot leren en vernieuwen, en vandaaruit zijn willen, moeten en kunnen voedt. Het is iemand die met plezier en met de mentaliteit
van een winnaar werkt aan een duurzame omgang met de ondergrond in ruimtelijke praktijken.
Het is iemand die het verschil maakt (zie Vacature ondergrondregisseur).

De Carrouselbijeenkomst ‘Bestuurlijk agenderen’ vond plaats op 9 september 2014 in Hoofddorp. De bijeenkomst is georganiseerd
door SKB en het COB. Verslag en facilitatie van de bijeenkomst is verzorgd door Geiske Bouma (SKB) en Jantien van den Berg
(COB). Het verslag is gebaseerd op de inhoudelijke gesprekken en constateringen zoals gedaan op de bijeenkomst (geen letterlijke
weergave) en bewerkt door Henk Werksma (COB).
De inleidingen werden verzorgd door Geiske Bouma (SKB) en Jantien van den Berg (COB).
Aanwezig waren de volgende Carrouselleden: Luis Beccan Davila (gemeente Alphen aan den Rijn), Bernd van den Berg (Omgevingsdienst Midden Holland), Jeroen Brouwer (gemeente Katwijk), Tanja Haring (provincie Zuid- Holland), Walter Jonkers (provincie
Zeeland), Irma Kerkhof (Rijkswaterstaat Bodem+), Rob Mank (gemeente Dordrecht), Joost Martens (gemeente Rotterdam), John
Nieuwmans (gemeente Den Haag) en Alex Scheper (provincie Drenthe).
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Gemeente Alphen aan den Rijn
Luis Beccan Davila

Gemeente Arnhem
Marion Visser

COB
Jantien van den Berg, Edith Boonsma,Henk Werksma

Gemeente Den Haag
John Nieuwmans

Gemeente Dordrecht
Rob Mank

Provincie Drenthe
Alex Scheper

Gemeente Haarlem
Wimmy Hengst, Marc van Someren, Nanda Sweres, Rolf Tjerkstra

Gemeente ’s-Hertogenbosch
Roger Derksen, Ine Flinkers, Harke Tuinhof

Gemeente Katwijk
Jeroen Brouwer

Gemeente Nijmegen
Henk Jan Nijland

Omgevingsdienst Midden-Holland
Brenda Schuurkamp

Rijkswaterstaat Bodem+
Irma Kerkhof , Jan Frank Mars, Jos van Wersch

Gemeente Rotterdam
Petra van der Lugt, Joost Martens, John de Ruiter

SKB
Geiske Bouma, Sonja Kooiman

Provincie Zeeland
Walter Jonkers, Wendy Wösten

Provincie Zuid-Holland
Tanja Haring, Werncke Husslage, Clemens Kester

Over de Carrousel
In de Carrousel Ondergrond en ordening komen gepassioneerde professionals sinds 2009
een aantal keer per jaar bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen over vraagstukken
rond ondergronds ruimtegebruik en ruimtelijke ordening. De professionals zijn werkzaam
bij overheden en kennisorganisaties.
De Carrouselbijeenkomsten zijn altijd gericht op het uitwisselen en vergaren van kennis waar de
praktijk om vraagt. Dagelijkse worstelingen krijgen zo een plek, maar er is ook aandacht voor het
uitdiepen van strategisch relevante kwesties. De deelnemers bepalen zelf de onderwerpen op de
agenda. Er is ruimte voor een scala aan aspecten, zoals afwegingsvraagstukken, verdienmodellen,
RO 3D, sturingsfilosofieën en planvorming. De Carrousel functioneert zodoende als een praktijkgemeenschap voor:
•• Vernieuwing
Vernieuwende perspectieven op de ordening van de ondergrond.
•• Kennis
Kennisontwikkeling in een combinatie van inhoud, proces en competenties.
•• Kennissen
Uitwisselen van kennis en ervaringen tussen deelnemers (en externe sprekers).
Op de pagina hiernaast ziet u de organisaties en personen die in de periode 2013-2016 een of meer
sessies van de Carrousel hebben bijgewoond.
Het COB
De Carrousel is ontstaan in 2009, en is tot en met 2014 ondersteund en georganiseerd door stichting Kennisbeheer en -overdacht bodem (SKB) en het COB. Sinds 2015 maakt de Carrousel onderdeel
uit van het COB-aandachtsgebied Ordening en waarde.
Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het gezamenlijk verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Het netwerk omvat gemeenten,
provincies, het Rijk, bouwbedrijven, architectenbureaus, ingenieursbureaus en kennisinstellingen.
Samen werken zij aan oplossingen voor gedeelde ondergrondse vraagstukken. De kennisontwikkeling vindt altijd plaats in gezamenlijkheid, want alleen door samen te werken kan de kwaliteit van
ondergronds ruimtegebruik versterkt worden. Binnen het aandachtsgebied Ordening en waarde
worden vraagstukken opgepakt en kennis verspreid rondom de ordening en de (maatschappelijke)
kosten en baten van de ondergrond.
Facilitator
COB-coördinator Henk Werksma treedt sinds 2013 op als facilitator van de Carrousel. Samen
met de deelnemers geeft hij invulling aan de inhoud, de werkvormen, de excursies en het jaarlijkse
Flexival. Als u belangstelling heeft voor deelname of vragen heeft over de Carrousel, dan kunt u
met hem contact opnemen via henk.werksma@cob.nl of 06 16 080 646.
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FIGUUR 28 • het venieuwde station van Delft met ondergrondse fietsenstalling
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