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1.1 Waar hebben we het over? 
Een energietransitie is een fundamentele verandering in productie en 

gebruik van elektriciteit en warmte in onze samenleving. Na een lange 

voorontwikkelingstijd tekent zich nu een transitie af van een fossiel, 

centraal georganiseerd energiesysteem naar een energiesysteem op basis 

van hernieuwbare energiebronnen dat op verschillende schalen en door 

een veelheid aan spelers georganiseerd wordt. 

De voornaamste drijfveren voor deze transitie zijn de uitputting van de gas- 

en olievoorraden in Nederland en wereldwijd, de internationale akkoorden 

die gesloten zijn om CO2-uitstoot terug te dringen en de opkomst van 

duurzame energie.  

1.2 Waar komen we vandaan? 
Na millennia waarin het energiegebruik werd bepaald door menskracht, 

lastdieren en het verbranden van biomassa, bracht de industriële revolutie 

een ommekeer. Deze revolutie werd aangedreven door de stoommachine, 

veelal gestookt op kolen. Kolen werd - na hout en turf - ook in huis gebruikt 

voor verwarming en koken. In verschillende steden werd stap voor stap 

een netwerk aangelegd voor verwarming met uit cokes gewonnen 

stadsgas, wat een schonere warmtevoorziening opleverde. Vervolgens is 

elektriciteit een steeds grotere rol gaan spelen in de energievoorziening. 

Deze wordt voornamelijk opgewekt in energiecentrales, op basis van 

kolen, gas of kernenergie, die in zekere zin slechts een hele grote 

stoommachine zijn. De ontdekking van olie en ontwikkeling van de 

verbrandingsmotor, in combinatie met de opkomst van massaproductie en 

–consumptie, maakte individuele mobiliteit op ongekende schaal mogelijk.  

Waar de energievoorziening van oudsher een vrij gedecentraliseerde 

aangelegenheid was, gekoppeld aan lokale industrie en gemeentelijke 

energiebedrijven, is deze steeds meer gecentraliseerd. Hoewel opwekking 

steeds centraler en efficiënter plaatsvond, groeide tegelijkertijd het 

energieverbruik door bevolkingsgroei, toenemende economische activiteit 

en mobiliteit, en de toename van het gebruik van elektrische apparaten.  

Sinds de ontdekking van de gasvelden in Slochteren in 1959 heeft 

Nederland één van de meest geavanceerde gasnetwerken in de wereld 

ontwikkeld. De ontwikkeling van dit netwerk is in de jaren zestig begonnen. 

Onder druk van hooggespannen verwachtingen rondom de opkomst 

kernenergie (dat ‘too cheap to meter’ zou worden) is in de jaren ’60 in 
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razend tempo een gasnetwerk uitgerold dat het meest fijnvertakte van de 

wereld zou worden.  

De jaren ’70 tekende een kentering in verwachting van eeuwige groei, door 

de olieboycot, oorlog in het Midden-Oosten, toenemend milieubewustzijn 

en besef van schaarste, zoals tot uiting kwam in het rapport Limits to 

growth. In de jaren ’80 en ’90 werd door technologische ontwikkelingen en 

verdergaande exploitatie, in combinatie met diplomatie en geweld, de 

groei van het energiegebruik echter weer veiliggesteld. Belangrijkste 

verschuiving in de jaren na de millenniumwisseling was de privatisering van 

energiebedrijven in Nederland en, op beperktere schaal, elders in Europa.  

In Nederland wordt al sinds het NMP4 uit 2001 gesproken over de 

energietransitie. De nuchtere constatering is echter dat Nederland anno 

2017 achterloopt op de meeste Europese landen, zowel in huidig aandeel 

duurzame energie als in beleidsambities. De “transitietaal” ging niet 

gepaard met “transitiedaden”. Hoewel het perspectief duidelijker werd en 

(vooral lokaal) dynamiek rondom duurzame energie ontstond, overheerste 

de gevestigde orde de vernieuwers alweer snel.  

Karakteristieken van het fossiele energieregime 
Het huidige energieregime – met bestaande energiebedrijven, het 

energiebeleid, de infrastructuur – karakteriseert zich door fossiele 

brandstoffen, centrale organisatie en technologische optimalisatie.  

Drie specifieke kenmerken zijn van belang voor het Nederlandse 

energieregime, te weten, 1. enorme voorraden aardgas, 2. ligging aan zee, 

3. grote energie-intensieve industrie.  

1. Nederland herbergt een enorme voorraad aardgas onder 

Groningen. Exploitatie van deze aardgasbel heeft bijgedragen aan 

de Nederlandse welvaart in de tweede helft van de 20e eeuw.  

2. De ligging aan zee maakt Nederland een gunstige doorvoerhaven 

voor allerlei zaken, waaronder fossiele energieproducten. 

Gezamenlijk voorzien Nederlandse havens in 60% van de fossiele 

brandstofvoorziening van Noord-West Europa, met Rotterdam 

voorop. Daarnaast biedt de zee koelmogelijkheden voor 

elektriciteitscentrales en energie-intensieve industrie.  

3. Mede door 1 en 2 is in Nederland een grote energie-intensieve 

industrie ontstaan, waaronder de (aardgasgestookte) 

glastuinbouw, en petrochemische industrie (waaronder 

kunstmest productie). 

Gevestigde (financiële) belangen zijn groot. De aangedragen ‘oplossingen’ 

versterken daarom veelal de status quo. Voor de hand liggende belangen 

in de fossiele energievoorziening zijn de energiebedrijven, Uniper, Nuon, 

Gdf-Suez, producenten van olie- en aardgas, zoals Shell en ExxonMobil. 

Belanghebbende branche organisaties zijn goed vertegenwoordigd en 

houden veel tegen omdat ze de belangen van achterblijvers 

vertegenwoordigen.  

Ook de Nederlandse overheid heeft enorme belangen in de fossiele 

industrie. Zo heeft het een belangrijke rol in het zogenaamde gasgebouw 

waarin de winning en leverantie van het aardgas is ondergebracht, als 

mede-aandeelhouder in Gasterra (verkoop) naast Shell en Exxon, en 

eigenaar van Gasunie (transport) en EBN (winning). Nederland heeft 

momenteel een zeer sterke positie als Europese energie hub voor gas, olie, 

én kolen. De Nederlandse overheid is niet alleen aandeelhouder in de 

havens, maar ook in luchthaven Schiphol en luchtvaartmaatschappij KLM.  

Dit maakt de transitie extra lastig, omdat de overheid zowel gezien wordt 

als de hoeder van het maatschappelijk belang, waaronder het aanpakken 
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van klimaatverandering, maar tegelijkertijd grote belangen heeft in de 

fossiele industrie.  

Ook buiten de elektriciteitsproductie en intensieve industrie is de 

dominante cultuur, structuur en werkwijzen nog altijd te kenmerken als 

centraal, fossiel en technologisch. Dit zit diep ingesleten in structuren, de 

routines en praktijken.  

In het denken over energie vinden de meeste Nederlanders energie 

vanzelfsprekend, of het nu in hun rol als consument, burger, ondernemer, 

werknemer, ambtenaar of politicus is. Buiten de kring van specialisten was 

energie voor niemand echt een issue, de opkomst van lokale productie 

brengt daar verandering in, zowel qua NIMBY-effect als door de 

mogelijkheid zelf initiatief te nemen of participant te worden. In het beleid 

staan de doelstellingen Schoon, Betrouwbaar en Betaalbaar centraal.  

Als we kijken naar energieopwekking en energiebesparing is dit sterk 

techniek- en aanbodgedreven. Nadruk ligt op technologische innovatie, 

niet op sociale en institutionele innovatie. Eindgebruikers zijn nauwelijks 

betrokken, nieuwe energie-initiatieven evenmin. Het denken over energie 

is geïsoleerd (single issue) en blijft vaak hangen in focus op 

terugverdientijden in beperkte context, zonder andere voordelen te zien 

of de verdiensten buiten de kaders te beschouwen (split incentives). De 

temporele en ruimtelijke schaal van een ‘wicked problem’ als 

klimaatverandering is voor individuele partijen vaak lastig te doorgronden 

en aan te pakken.  

1.3 Welke alternatieven ontstaan? 
De grote lijnen in de opkomende alternatieven zijn van fossiel naar 

duurzaam, van centraal naar (ook) decentraal en van paar grote spelers 

(ook) veel kleine spelers. Er lijken zich drie bewegingen af te tekenen 

waarlangs de energietransitie vorm krijgt. Deze bewegingen ontstaan 

naast elkaar, maar kennen ook elementen die elkaar uitsluiten of 

tegenwerken. Een deel van deze ontwikkelingen past goed bij het huidige 

systeem, andere zijn nieuw. Belangrijk daarbij is dat trends die nu nog 

insignificant en klein lijken, opeens snel kunnen opschalen. Transities gaan 

dus gepaard met een hoge mate van complexiteit en onzekerheid. Daarom 

beschrijven wij de drie bewegingen hier naast elkaar, zonder onderscheid 

te maken in waarschijnlijkheid.  

Centraal duurzaam 

Vanuit het perspectief van efficiency en schaalvoordelen wordt ingezet op 

grootschalige oplossingen, zoals offshore windparken, en zonneparken in 

de Sahara waarvan de stroom met enorme kabels naar Europa wordt 

getransporteerd. Vaak zijn het dezelfde partijen die actief zijn in het 

traditionele energiesysteem die dergelijke oplossingen voorstaan. Goede 

voorbeelden zijn Shell’s recente stap in grootschalige offshore wind, 

recente transitieplannen van de Rotterdamse haven waaronder een 

warmterotonde rondom de Zuidvleugel en de ideeën om kolencentrales 

om te bouwen tot biomassacentrales met afvang en opslag van CO2 (CCS). 

Centraal duurzaam is aantrekkelijk, omdat het relatief goed past binnen de 

bestaande cultuur, structuren en machtsverhoudingen. Behalve het 

vervangen van de bronnen en organiseren van wat opslag kan het 

bestaande energiesysteem grotendeels intact blijven en houden de 

dominante partijen van nu de touwtjes in handen.  

Slimme energiesystemen 

Met behulp van smart grids en lokale opslag wordt het energiesysteem 
veel decentraler georganiseerd. Huizen krijgen slimme apparaten die 
energie besparen en inschakelen als de stroom goedkoop is. Gaandeweg 
zal energie-opslag – o.a. elektrische voertuigen – worden gebruikt om het 
net te balanceren. We zien de opkomst van slimme meters en lokale 
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energiemarkten, waarbij energie- en netwerkbedrijven de hoofdrol blijven 
houden. De komst van heel veel nieuwe, vaak kleine spelers met nieuwe 
businessmodellen zet de gevestigde partijen onder druk om sneller te 
verduurzamen. Industriële bedrijven gaan op zoek naar een nieuwe 
productdefinitie en een radicaal andere manier van produceren om hun 
elektriciteits- en met name warmtevraag zo veel mogelijk te beperken. Ook 
gaan ze werken met flexibiliteit in de energiedragers en de energievraag. 
Interactie tussen energievragers en aanbieders wordt gerealiseerd in een 
lokaal synergie-landschap, met open netten waarop partijen zowel 
afnemer als producent zijn. Dit stimuleert het lokaal afstemmen van vraag 
en aanbod van energie, zowel warmte als elektriciteit, en mogelijk ook 
andere diensten of goederen. 
 

Energiedemocratie 

Deze beweging vormt de meest radicale breuk met het bestaande 
energiesysteem. Burgers en ondernemers organiseren zich lokaal, vaak in 
coöperatief verband en nemen het heft in eigen hand. Gezamenlijk 
investeren zij in zonnepanelen op het dak van het wijkcentrum, gymzaal of 
school of een windmolen aan de rand van het dorp. Steeds meer wijken, 
gemeenten en regio’s worden zelfvoorzienend. Consumenten worden 
prosument. Netbeheerders worden gezien als de belangrijkste partner 
voor de coöperaties, maar bestaande energiebedrijven kunnen ook een 
faciliterende rol voor de initiatieven spelen. Er is sprake van een overgang 
naar bottom-up, sociaal bestuur en de eigendom van energie. Energie 
wordt vanuit het lokale gezien als onderdeel van een geheel; de 
energiedemocratie stimuleert ook het gezamenlijk vormgeven van ruimte, 
het sluiten van materiaalkringlopen en de deeleconomie.  

 

1.4 Patronen van opbouw en afbraak  
De inschatting van de staat van transitie staat hieronder gevisualiseerd en 

wordt in de tabel verder toegelicht aan de hand van concrete 

voorbeelden.  

 

Figuur 1: Staat van de energietransitie 

 

Opkomend Gevestigd 

Experimenteren Optimaliseren 



 Werkdocument als bijlage bij Staat van Transitie: patronen van opbouw en afbraak in vijf domeinen 
 

8 
 
 

Hoewel de voorontwikkelingsfase van experimenteren al decennia gaande is en voorbij zijn 
piek is, zijn er nog steeds fundamenteel vernieuwende manieren van denken, werken en 
organiseren in ontwikkeling.  
 
Hierbij gaat het over meer technische innovatie, zoals de Fresnelkas, E-highway, R-net, 
supervliegers, veen, lokale hydro energie projecten, verregaande bio-innovatie in de 
petrochemische industrie. En zeker ook sociale/organisatorische innovatie, zoals lokale 
biogasproductie en distributie, nieuwe vormen van verdeling van opbrengsten en het 
buurtbatterij experiment van Alliander. 
 

 
 

Hoewel met de onlangs verschenen Energieagenda de ambities steeds concreter worden en 
bewoordingen dringender, lijkt in vergelijking met de landen om ons heen, in ons land echte 
urgentie voor de energietransitie pas nu echt te ontstaan.  
Het onderwerp is politiek gevoelig en echte keuzes schuiven we nog even voor ons uit. Liever 
strijken we de plooien glad in de polder – bijvoorbeeld met het SER Energieakkoord voor 
Duurzame Groei. Remmende krachten voor transitie zijn onverminderd invloedrijk, getekend 
door een dominantie van de fossiele partijen en fossiele energie belangen van de overheid. 
Oplossingen worden gezocht in efficiënt gebruik van aardgas, olie, etc., middels aanpassing 
van industriële processen, betere verbrandingstechnieken, betere transmissie technieken en 
optimale logistiek. Gas wordt gepromoot als ‘schoon’ of ‘transitie’brandstof. Er lijkt een 
tendens te zijn op het puur sturen op CO2 reductie, vaak met beperkte horizon. Hierdoor 
wordt ingezet op het plukken van laaghangend fruit op de korte termijn, in plaats van een 
fundamentele verandering.  

Versnellen Destabiliseren 
Er is een duidelijke versnelling te zien in alternatieven. 

Duurzaam, lokaal wint aan marktaandeel: honderden energie coöperaties (som 50.000 leden 
totaal), energie crowdfunding platforms (Zonnepanelendelen, De Windcentrale), peer2peer 
energie initiatieven (VandeBron) & opschaling zonne-akkers, biomassa, energieleverende 
nieuwbouw en energieneutrale renovatie, windenergie, het Smart Thermal Grid. De mondiale 
PV capaciteit groeit exponentieel, met elke 2 jaar bijna een verdubbeling van de geïnstalleerde 
capaciteit. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat maar lijkt uit te gaan van lineaire 
groei, moet elk jaar zijn verwachtingen voor duurzame energie naar boven bijstellen. 
Tegelijkertijd schakelen gevestigde spelers bij (niet alleen overheid, maar ook grote bedrijven 
als Heineken werken op lokale schaal aan energietransitie in samenhang met hun omgeving en 
vormen een inspiratiebron voor andere ondernemingen). De eerdere knelpunten beginnen 
bovendien oplossingen te krijgen: denk aan lokale opslag en smart-meters.  

De onduurzaamheid en onvolhoudbaarheid van het huidige energiesysteem wordt breed 
onderkend. Het ter discussie komen van de zekerheden die het bestaande regime biedt, gaat 
echter niet zonder slag of stoot. Veranderdruk en –bereidheid op regimeniveau neemt sterk 
toe.  
Onder destabilisatie valt de druk op de marktpositie van energiebedrijven door: 
klimaatverandering en het Parijs Akkoord; de Groningse aardbevingen en daaropvolgende 
protesten; overcapaciteit van fossiele centrales; de importafhankelijkheid vanuit politiek-
instabiele regio’s; onzekerheid over toekomstige prijsontwikkelingen van fossiele 
brandstoffen; concurrentie van raffinaderijen die elders goedkoper kunnen produceren; en 
dalende benzineverkoop door zuinigere auto’s. Maar tegelijk is onze poldercultuur zeer 
effectief in het maskeren van fundamentele verschillen van inzicht en dit verkleint de kans op 
radicale doorbraken. Ook een gevoel van urgentie ontbreekt, zeker m.b.t. klimaatverandering 
(denk aan de Klimaatzaak).  

Emergentie Chaos 
De noodzaak tot transitie wordt breed gedeeld. Het verhaal van de energietransitie is het 

dominante verhaal geworden. 

Er is een overgang gaande naar een duurzaam, flexibel, interactief en kostengunstiger 

energiesysteem. Een verdere groei lijkt onvermijdelijk: zon- en windenergie zijn op steeds 

meer plekken concurrerend met fossiele alternatieven. Het verhaal van de energietransitie 

wordt politiek dan ook steeds breder omarmd, nu door vrijwel alle partijen. Buurland 

Duitsland laat zien dat het echt kan: hernieuwbare energie levert daar intussen 27% van de 

stroom. Langzaam aan ontstaan er in Nederland nieuwe structuren: Samenwerking tussen 

coöperaties (ODE Decentraal, NLD, DE Unie) en gemeenten (VNG); Nieuwe coalities: Eneco in 

DE Unie; Shell en SNM lobbyen samen voor kolentaks; De overheid neemt een voorbeeldrol: 

Volop chaos! Onzekerheid m.b.t. investeringen, keuzes, waarheden, autoriteit. Dit is terug te 

zien in een aantal zaken:  

Deze chaos blijkt onder meer uit het afbreken van coalities door onderlinge strijd tussen 

partijen met verschillende fossiele dragers (aardgas tegen kolen). Bij energieproducenten is er 

onzekerheid. Een bedrijf als Engie zet zijn gascentrales uit en kolencentrale vol aan; dit tegen 

de eigen strategie in. 

Ook de netbeheerders zitten in een lastig pakket. Ze weten dat ze de gasnetten niet moeten 
vervangen, maar hoe kom je in een ordentelijke manier van het gas af? De overheid voert 
daarbij ‘schizofreen’ beleid. Vanwege de sterke verbondenheid tussen overheid en fossiele 
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Rijksvastgoed, voertuigenpark en gronden worden energieneutraal; Stolling van structuren 

geeft zelfs al conflict (zo hebben elektriciteitsproducenten geklaagd dat de netbeheerders te 

proactief zijn in het introduceren van laadpalen voor EV’s en willen dat de wet wordt 

aangepast). Maar er zijn nog veel barrières en onzekerheden. In de huidige Nederlandse 

maatschappij wordt veel waarde toegekend aan de individuele verantwoordelijkheid en sterk 

vertrouwd op de markt; dit zorgt voor beperkt leiderschap en amper coördinatie. De 

veranderkracht en de positie van de bottom-up beweging is nog zwak. Aardgasbedrijven 

hebben de afgelopen jaren stap voor stap op Europees niveau de wind- en zonne-energielobby 

geïnfiltreerd. 

industrie en infrastructuur spreekt de overheid zichzelf nu soms tegen. De Fossielvrij beweging 
probeert de autoriteit van de fossiele industrie te verminderen door banden tussen 
(semi)publieke instanties en fossiele energie te breken.  

Institutionaliseren Afbreken 
In energietransitie zien we richtingen die denkbaar en haalbaar en schaalbaar zijn; en vaste 

voet aan de grond krijgen: 

Het Klimaatakkoord in Parijs is een politiek signaal en referentiepunt dat kan worden 

doorvertaald naar individuele landen en steden. 

- Stevige windenergie-agenda van EZ-minister Kamp. 

- Postcoderoos-regeling maakt collectieve productie en produceren voor buren 

mogelijk. 

- Bouwnormen, energieprestatie, EU-normen. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle 

nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen zijn. 

- Onlangs gepubliceerde cijfers laten zien dat in 2013 wereldwijd voor het eerst meer 
hernieuwbare dan fossiele energiecapaciteit is geïnstalleerd. 

Maar:  

- De transitie is in gang, maar gaat niet snel genoeg om ‘Parijs’ te halen. Hiervoor zijn 

grote, ingrijpende maatregelen nodig; daar is nog beperkt zicht op en onvoldoende 

brede steun voor. 

Er zijn steeds duidelijkere tekenen van afbraak:  

Effectief maatschappelijk verzet tegen fossiel, bijvoorbeeld in Groningen tegen 

aardgaswinning, het verzet tegen schaliegas en de Klimaatzaak van actiegroep Urgenda.  

- Fossiel wordt meer en meer gezien als investeringsrisico. Niet alleen de carbon 
bubble, maar ook de sterk schommelende olieprijs zorgt voor 
investeringsonzekerheid. De zogeheten fossielvrijbeweging roept universiteiten, 
kerken, overheden en pensioenfondsen op om hun investeringen uit fossiele energie 
te trekken. Pensioenfondsen (o.a. PFZW) en banken (o.a. Rabo) stappen uit kolen. 

- Ook vormt fossiel steeds vaker een verliespost. Er zijn grote verliezen bij 
kolenbedrijven wereldwijd, netwerkbedrijven faseren hun investeringen in gas uit en 
de Nederlandse WKK-installaties zijn onrendabel. Een recente studie van 
investeringsbank UBS laat zien dat Europese energiebedrijven in de afgelopen vijf 
jaar meer dan 70 gigawatt aan kolen- en gasgestookte centrales hebben moeten 
sluiten. Ook de offshore sector heeft het zwaar, er zijn weinig investeringen en de 
gasvelden leveren minder op.  

- Ook zijn er politieke besluiten die hierop duiden, zoals de Kamermeerderheid die 
voor uitfasering van de kolencentrales in Nederland is en de gesteunde motie om in 
2025 geen nieuwe voer- en vaartuigen meer op fossiele brandstoffen te laten rijden.  

Stabiliseren Uitfaseren 
Stabiliseren zal eerst op lokaal niveau gebeuren, maar lijkt nog niet aan de hand.1 Het uitfaseren lijkt echter nog niet begonnen.1 Oude kolencentrales gesloten vóór einde van 

hun levensduur; ook nieuwe kolencentrales zullen naar verwachting snel moeten sluiten. 

                                                           
1 We beschrijven hier geen handelingsperspectief, maar wat er feitelijk gebeurt. Op dit moment is er nog weinig sprake van ‘stabiliseren’ of ‘uitfaseren’.  
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2.1 Waar hebben we het over? 
Mobiliteit gaat over bereikbaarheid, verbondenheid en toegankelijkheid. 

In dit hoofdstuk richten we ons op mobiliteit van personen: over de wens 

of noodzaak om zich te verplaatsen, en de mogelijkheden die iemand 

daartoe heeft. Dit in relatie tot medemensen en leefomgeving, tot 

aspecten als gezondheid, veiligheid, sociale inclusie, leefbaarheid en 

milieu. Goederenvervoer valt buiten de gekozen scope van dit hoofdstuk.  

Het huidige mobiliteitssysteem is sterk gebaseerd op het gebruik van 

fossiele brandstoffen, wat niet volhoudbaar is in het licht van 

klimaatverandering, uitputting van olie en geopolitieke afhankelijkheid. 

Andere drijfveren voor verandering zijn congestie, het ruimtebeslag van 

het huidige mobiliteitssysteem, de slechte luchtkwaliteit, het streven naar 

meer actieve mobiliteit in verband met gezondheid, en het tegengaan van 

vervoersarmoede. Zeker in steden wordt aan deze factoren steeds sterker 

belang toegekend.  

Tot slot zijn de ontwikkelingen op het vlak van ICT, technologie en sociale 

innovaties een voedingsbodem voor fundamentele verandering, omdat ze 

bijvoorbeeld autonoom rijden, deelsystemen en betere afstemming 

mogelijk maken.  

2.2 Waar komen we vandaan? 

Historische schets 
Tot de industriële revolutie werd de ruimtelijke inrichting in sterke mate 

bepaald door de bereikbaarheid te voet, te paard en per schip. Ligging 

aan water was een groot voordeel. Nederland heeft dit voordeel in sterke 

mate uitgebuit. Met de ontwikkeling van de stoommachine en de 

verbrandingsmotor werd treinverkeer, autoverkeer en later vliegverkeer 

mogelijk. Toen aan het eind van de negentiende eeuw de eerste auto’s 

werden ontwikkeld, waren de paardenfokkerijen nog volop bezig om 

snellere en sterkere paarden te fokken. ‘Business as usual’ was gericht op 

het optimaliseren van het gebruik van paarden. Van de auto, waarvan 

zowel elektrische als op benzine rijdende modellen beschikbaar kwamen, 

werd nog niet veel verwacht. Daarnaast kwamen ook de fiets, de tram en 

de trein op als nieuwe transportmiddelen. 

De eerste autogebruikers moesten zich nog geheel aanpassen aan 

paarden en fietsen. Langzaamaan begon de automobiel paard en wagen 

te vervangen als primair vervoersmiddel over land. Dat maakte 

tankstations nodig in plaats van uitspanningen. Maatschappelijke en 

economische ontwikkelingen als de opkomst van serieproductie, de 

consumptiemaatschappij en beschikbaarheid van goedkope olie gaven 
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een impuls aan het autogebruik. De status en het gemak van de auto 

maakte de auto voor mensen die het zich konden veroorloven een 

geprefereerde keuze. In de steden was de praktische waarde van de auto 

beperkt, totdat – mede door de lobby van de al snel machtige auto-

industrie – aanpassingen in wetgeving en infrastructuur andere 

vervoersmiddelen verdrongen. Een tegenreactie met o.a. de campagne 

‘Stop de kindermoord’ gaf aanleiding om bij planning meer rekening te 

houden met de veiligheid voor fietsers en voetgangers.  

Het karakter van de ruimtelijke inrichting is sterk veranderd met de 

beschikbaarheid van motorisch aangedreven vervoer en de aanleg van de 

benodigde infrastructuur. De functiescheiding tussen wonen en werken in 

de ruimtelijke planning maakte van de auto plots een eerste 

levensbehoefte. De Verenigde Staten is het typische voorbeeld van de 

gespreide en autoafhankelijke suburbane inrichting die voornamelijk op 

maximale bereikbaarheid gericht was. In Nederland is de 

autoafhankelijkheid minder extreem: we kennen slaapsteden en 

geïsoleerde bedrijventerreinen, maar eveneens compacte verstedelijking 

en een goed ontwikkeld OV-systeem. 

Karakteristieken van de gevestigde orde 
Nederlanders leggen 47% van alle verplaatsingen af in de auto (33% als 

autobestuurder, 14% als autopassagier), tegenover 28% op de fiets, 18% 

lopend en 5% als passagier in het OV (CBS, 2015). Cultureel gezien is de 

auto (of: individuele gemotoriseerde mobiliteit) sterk geïdealiseerd als 

statussymbool en als verworven recht; de fiets als vervoermiddel is breed 

geaccepteerd en wordt zelfs geschaard onder onze nationale identiteit. 

Qua planning en sturing is er een verzuiling tussen auto, OV, fiets en 

lopen. Verschillende modaliteiten worden afzonderlijk en in concurrentie 

benaderd en verzwakken elkaar in plaats van elkaar te versterken. De 

departementen en gemeentelijke afdelingen zijn sectoraal georganiseerd; 

ook de sterke opdeling tussen beheer en gebruik staat een integrale 

aanpak in de weg. Deze scheiding heeft ook betrekking op de vele actoren 

die betrokken zijn bij het probleem maar afzonderlijk te werk gaan. De 

OV-bedrijven zijn daarbij sterk beperkt door het denken vanuit de 

bestaande concessies. 

Bestuurders en ambtenaren hebben een voorkeur voor infrastructuur 

investeringen, en onderschatten de sociale en gedragsaspecten van 

mobiliteit – al begint hier verandering in te komen. Verkeersmodellen 

hebben weinig oog voor nieuwe ontwikkelingen zoals fietsdelen en 

zelfrijdende auto’s, en versterken daarmee de neiging tot het 

optimaliseren van het bestaande. In het WLO worden bijvoorbeeld de 

effecten van Slimme Mobiliteit, Zelfrijdende auto en Mobiliteit als dienst 

tot 2040 niet groot geacht. 

In termen van machtsverhoudingen heeft het Rijk een sterke positie ten 

opzichte van de steden en regio’s. Verder is de autolobby beter 

georganiseerd dan de OV- en fietslobby, en daarmee invloedrijker op 

zowel landelijk als lokaal niveau. Op EU niveau spelen de autofabrikanten 

een heel belangrijke rol in het formuleren van het beleid.  

2.3 Welke alternatieven ontstaan?  

Opkomende alternatieve visies, perspectieven en (niche) praktijken en 

actoren 
 

Mobiliteit-op-maat 

Mogelijk gemaakt door ICT-ontwikkelingen ontstaat verregaande 

samenhang tussen modaliteiten. Voor vervoersaanbieders betekent de 

opkomst van het ‘mobility as a service’ concept niet meer optimaliseren 



 Werkdocument als bijlage bij Staat van Transitie: patronen van opbouw en afbraak in vijf domeinen 
 

12 
 
 

van het eigen aanbod maar van het gezamenlijk aanbod. Dat leidt tot een 

verdere integratie tussen publiek (OV) en privé (auto/fiets). Grote 

stromen kunnen via openbaar vervoer, de aansluitende stap brengt de 

reiziger tot aan de deur.  

De ICT-revolutie brengt meer innovatie. Zo zullen auto’s die én onderling 

én met hun omgeving communiceren zorgen voor snellere, veiligere en 

schonere verplaatsingen. Het maakt flexibeler OV mogelijk: nieuwe 

routes, makkelijker overstappen, maatoplossingen bij geringere vraag. 

Een veelheid aan apps maken zowel de auto-, OV- als fietsgebruiker het 

reizen comfortabeler en gemakkelijker.  

Deelsystemen voor auto en fiets versterken de mogelijkheden van 

intermodaal vervoer. Als deze deelsystemen het bezit van auto en fiets 

grotendeels vervangen kan dit bovendien leiden tot een forse verkleining 

van het ruimtebeslag en een verschuiving in mobiliteitskeuzes (meer 

overwogen keuzes, minder verborgen kosten). 

Elektrisch auto 

Elektrische mobiliteit kan een antwoord bieden op de problemen die het 

gebruik van fossiele brandstoffen met zich meebrengt. Vrijwel alle 

producenten brengen elektrische modellen op de markt en overheden 

stimuleren deze ontwikkeling door laadpalen te plaatsen en fiscale 

voordelen te bieden. Er zijn bedrijven die overschakelen op elektrisch 

vervoer voor hun lokale service verlening – van pizzakoeriers tot energie-

adviseurs. Hieraan gekoppeld is de ontwikkeling van accu’s en van 

waterstoftechnologie.  

Autonoom rijden 

Een meer verregaande verandering in automobiliteit is de zelfrijdende 

auto. De snelle technologische vernieuwing van de afgelopen heeft dit 

toekomstbeeld nu mogelijk gemaakt. Vanwege afstemming kan het 

aantal auto's op de weg hiermee substantieel afnemen. Bovendien zijn er 

veel minder auto’s nodig zijn voor hetzelfde aantal verplaatsingen; wat 

een vermindering van het ruimtebeslag geeft en de auto goedkoper 

maakt. Hierdoor zullen taxi’s verdwijnen en kan het OV er geheel anders 

uit komen te zien. De ontwikkeling gaat hand in hand met zowel 

elektrificering als mobiliteit op maat. Grote vraag is hoe snel het 

institutioneel en cultureel geaccepteerd wordt: wat doet dit met 

veiligheid, status, gevoel van controle, verantwoordelijkheid, etc? 

Nieuwe fietsgolf 

Het fietsgebruik in Nederland neemt toe. Dit is sterk te zien in de steden, 

waar het stimuleren van fietsgebruik hand in hand gaat met het streven 

naar verdichting, bevorderen van gezondheid en betere luchtkwaliteit. De 

toegenomen aandacht voor specifiek fietsbeleid (snelle routes, 

parkeermogelijkheden, fiscale stimulering) kan een verder aanzuigende 

werking hebben.  

De elektrische fiets heeft actieradius van de fietser vergroot en de 

gebruikersgroep verbreed. Ca. 10% van de Nederlanders bezit nu een e-

fiets. Een verdere groei van e-fietsen en speed pedelecs en aanpassing 

van de infrastructuur maakt dat grotere afstanden van 15 tot zelfs 30 km 

acceptabel worden voor woon-werk-verkeer per fiets.  

De opkomst van deelfietsen, een andere wereldwijde trend, maakt 

combinatie met andere modaliteiten mogelijk – zie de OV-fiets. Een 

verdere groei van deelfietsen, ook in woongebieden, maakt het mogelijk 

voor mensen die (nog) geen fiets bezitten of geen goede 

stallingsmogelijkheden om de fiets te gaan gebruiken.  

Integraal werken 

Er is een toenemend besef dat verkeer & vervoer onderdeel is van een 

integrale afweging en dat de effecten van infra-investeringen veel breder 
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zijn dan alleen verbetering doorstroming dan wel (OV-) exploitatie. Op 

nationaal maar vooral op lokaal niveau beginnen aspecten als 

gezondheid, openbare ruimtekwaliteit en bijdrage aan kansen een 

sterkere rol te spelen.  

Onder integraal werken valt ook de overgang van verkeersmanagement 

(“eindigend in een parkeergarage”) naar mobiliteitsmanagement 

(“eindigend in de binnenstad/op het evenement/etc”). De opkomst van 

het “deur tot deur”-denken dus, die samenhangend met de ontwikkeling 

van mobiliteit-op-maat. Daarbij komt ook de verschuiving van het 

centraal stellen van infrastructuur naar veel meer werken aan gedrag, 

waar het Beter Benutten een belangrijke stap in heeft gemaakt. 

Dit gaat gepaard met slimmer samenwerken, tussen verschillende 

domeinen, verschillende soorten actoren en verschillende schaalniveaus, 

om samen mobiliteit vorm te geven, Niet als doel an sich maar als 

katalysator van andere maatschappelijke doelstellingen.  

2.4 Patronen van opbouw en afbraak  

Figuur 2: Staat van mobiliteitstransitie 
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Opkomend  Gevestigd 

Experimenteren Optimaliseren 
Binnen alle genoemde opkomende richtingen wordt geëxperimenteerd met nieuwe 

organisatievormen, businessmodellen, technieken, sociale interactie, etc.  

Voor elektrische auto’s gebeurt dit sterk in concurrentie tussen regimepartijen, m.b.t. accu’s, 

laadtechnieken en automodellen. De uitdager en nieuwkomer op dit vlak is Tesla. Naast 

elektrische fietsen, auto’s en trucks is er inmiddels zelfs vooruitgang in elektrisch vliegen. 

Wat betreft mobiliteitsgemak en mobiliteit op maat zien we een wildgroei aan apps, deels van 

startups, deels vanuit de gevestigde mobiliteitspartijen.  

In steden is we ook veel experiment gaande: er wordt werk gemaakt van leefstraten, de 

fietsdoorstroming wordt op innovatieve wijze verbetert, het ‘Bruto Fietsproduct’ wordt in 

kaart gebracht, etc. 

Veel aandacht gaat uit naar ‘oplossingen’ als ondergronds verstoppen, afdwingen van 

minder vervuilende technieken en verbetering van doorstroming. Deze optimalisering gaat 

tegen steeds hogere kosten met relatief minder opbrengsten. 

Door te redeneren vanuit de status quo lijken oplossingen in lijn met het huidige efficiënter 

dan echte vernieuwingen; juist omdat alles zo is ingericht dat de status quo zo efficiënt 

mogelijk is. Dit leidt tot een optelsom van incrementele en ad-hoc maatregelen die slechts 

tijdelijk uitkomst bieden maar vervolgens het probleem vergroten. 

Vanuit de ambitie files tegen te gaan worden wegen uitbreid en de doorstroming verbeterd: 

dit heeft een aanzuigende werking op het autogebruik. De vergelijking met een infarct ligt 

voor de hand: “steeds weer wordt operatief ingegrepen door bypasses (meer wegen) aan te 

leggen, die echter het probleem slechts tijdelijk verlichten. Doordat de levensstijl van de patiënt 

echter niet wezenlijk verandert, slibben de vaten telkens weer dicht.” (Rotmans, 2006).  

Beleidsmatig wordt ingezet op schonere auto's via regelgeving en fiscale stimulering. 

Technische innovaties (zoals auto's met zuiniger motoren) zijn sterk opgekomen. Effectief gaat 

dit om het verminderen van uitstoot, het minder schadelijk te maken van de auto. Dit 

mitigeert slechts één aspect, bovendien is de auto-industrie zeer succesvol in het afzwakken 

van deze wetgeving, of zelfs eromheen te werken. 

Op stedelijk niveau zien we optimalisatie. Het stimuleren van parkeergarages i.p.v. 

straatparkeren vermindert het ruimtelijk beslag van de stilstaande auto, maar heeft ook een 

aanzuigende werking.  

Versnellen Destabiliseren 
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Waar de noodzaak tot fundamentele verandering voorheen vooral gepropageerd werd vanuit 

de ‘groene’ hoek, zien we de laatst vijf jaar meer diverse partijen die hiertoe oproepen. Onder 

beleidsmakers ontstaat meer aandacht voor het begrip mobiliteitsarmoede: toegang tot 

mobiliteit kunnen hebben is essentieel om mee te kunnen doen in de maatschappij, werk, 

scholing, voorzieningen.  

De gevestigde orde is in beweging. Drivers zijn o.a. verandering in economische functies en 

toenemende aandacht van gezondheid. Ook de belastingdienst begint zich te verdiepen: wat 

wordt nieuwe grondslag voor belastingen als steeds minder autobezit is én steeds minder 

verkoop fossiele brandstof. 

De verschuiving van autobezit naar autogebruik krijgt voet aan de grond. Anno nu zijn er ruim 

25,000 deelauto’s, zowel van aanbieders als Greenwheels als particulieren via platforms als 

MyWheels en in de CBS data is een zichtbaar dalend autobezit onder 30-minners. De steden 

lopen hierin voorop: al enkele jaren groeit het aantal inwoners terwijl het wagenpark niet 

toeneemt; het autobezit per inwoner daalt.  

Er ontstaat meer samenwerking tussen gevestigde partijen. Initiatieven voor intermodaal 

vervoer werden in het verleden meestal door gevestigde partijen opgezet om de eigen 

business te versterken, zoals OV-fiets, Mobility Cards en Greenwheels door NS. Nu ontstaat de 

roep tot gezamenlijke systemen, met een NS die in eens wil samenwerken met 

regiovervoerders en IenM dat steeds meer oog heeft voor integrale oplossingen en niet alleen 

sec bereikbaarheid. 

Het gebruik van olie gaat gepaard met geopolitieke afhankelijkheid van landen waar we 
eigenlijk niet veel mee te maken willen hebben; en wordt versterkt nu de Noordzee-olie op is. 
De link tussen olie en terrorisme wordt in Nederland nog niet sterk gemaakt, maar is in VS 
reden om te kiezen voor ‘patriotische’ brandstof.  
 
De trek naar de steden en de ambities tot verdichting vragen om een minder ruimte-intensief 
mobiliteitssysteem. De vergrijzing leidt tot een grotere vraag naar openbaar vervoer. 
 
Ontwikkelingen als webwinkelen, toename van de diensteneconomie en ‘het nieuwe werken’ 
leiden tot structurele verandering van vervoers- en transportbehoeften. 
 
De opkomst van ICT en flexibilisering van mobiliteit maakt de bestaande OV-structuren en het 
systeem van concessies totaal verouderd en suboptimaal in het licht van hoe je we het nu 
zouden kunnen organiseren. De vervoersmonopolies in het OV worden nu al deels 
doorbroken, door bijvoorbeeld exploitanten van regionale spoorlijnen en de komst van flixbus. 
 
 
 
 
 

Emergentie Chaos 
De ontwikkelingen beginnen niet alleen te versnellen, maar ook meer op te tellen. 

Er ontstaan allianties op verschillende schaalniveau’s van partijen die dezelfde duurzame kant 

op willen. Zoals het G4-manifest “Houdt de groeiende stad in beweging” dat ondersteund 

wordt door op dit moment meer dan 30 instanties, de samenwerking van autodeelbedrijven 

binnen de Green Deal autodelen, de samenwerking van aanbieders elektrisch autodelen 

binnen branchevereniging DOET, de grote partijen die binnen Mobiliteitsalliantie 

‘nieuwe/slimme’ mobiliteit promoten. 

Gemeenten beginnen meer diverse vernieuwingsnetwerken te vormen, waarbij ze ook 

mensen buiten de hoek van mobiliteitsexperts betrekken. Voorbeelden zijn de 

mobiliteitsarena in Rotterdam, het fietsinnovatienetwerk in Zwolle en de prijsvraag in 

Roermond. 

De vaste grond valt weg doordat fossiel geen toekomst heeft, technologische 
ontwikkelingen heel hard gaan, andere belangen aan kracht winnen en de positie van de 
autoindustrie wegkwijnt. 
 
Het probleem van klimaatverandering heeft een handelingskader gekregen met het 
Klimaatverdrag van Parijs, dat duidelijk maakt dat we tegen 2035 geheel van fossiele energie 
onafhankelijk moeten zijn.  
 
Er is veel onzekerheid over de mate van het autogebruik en –bezit in de toekomst; door de 

snelheid waarmee technologische innovaties zich voltrekken en concurrerende 

verdienmodellen opkomen. Autofabrikanten zetten daarom massaal in op nieuwe sporen, met 

name elektrische auto’s. Met de opkomst van deelauto’s lijken autodealers overbodig te 

worden, ook verhuurbedrijven en autodeelbedrijven komen in elkaars vaarwater. Wereldwijd 
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Ook bedrijven nemen een voorhoederol op, zoals de bedrijven die meedoen aan Low Car Diet, 

de Green businessclub en ook organisaties als Erasmus MC. Als werkgevers promoten ze 

‘actieve’ mobiliteit onder medewerkers, zijn ze gestopt met leaseauto’s en hebben ze een 

mobiliteitsbudget ingevoerd. 

Informatietechnologie en de wijdverbreide smartphones verkeer zorgen voor nieuwe 

mogelijkheden voor multimodale oplossingen. De ICT-kansen worden ook ingezet voor 

optimalisering van de doorstroming: de verkeersdeelnemer kan hieraan bijdragen door 

informatie delen. Apps als Flitsmeisters, TomTom, Waze spelen hierop in.  

De mobiliteitstransitie heeft een wederzijds versterkende relatie met de energietransitie: voor 

elektrificatie is meer duurzame energieopwekking nodig en auto’s kunnen de rol van 

stabilisator in het energiesysteem gaan spelen. De trend van minder meer 

delen/samenwerken is element van beide transities.  

Een andere belangrijke stuwende ontwikkeling is de opkomst nieuwe economie: ontmoeting is 

essentieel, daarom is loopbaarheid en aantrekkelijkheid van steden steeds belangrijker. 

Bovendien is een groeiend cohort van ZZP-ers onafhankelijk van klassieke kantoorlocaties, en 

zit zelfs de nieuwe maakindustrie in woonwijken. 

De autoindustrie met zet vol in op technologische ontwikkelingen, met name de ontwikkeling 

van elektrische auto’s maar ook deelauto-systemen en autonoom rijden. Ook de 

autoverhuurmarkt leert van de deelauto’s en gaat over op 24/7 beschikbaarheid. Nieuwkomer 

Uber heeft wereldwijd snel positie verkregen. De OV-Fiets is sterk gegroeid, naar meer dan 2 

miljoen verhuringen per jaar. 

Tegelijkertijd is de richting nog niet overal duidelijk en vindt de opkomende orde nog lang 

niet overal aansluiting.  

Zeker qua technologie speelt de vraag: waar gaat het heen? Worden de benzinepompen 

vervangen door snellaadstations of door accu-vervangstations? Gaan we voor elektrisch of 

biobrandstof? Hoe passen we de verschillende fietssnelheden in? Naast technische vragen is 

er ook maatschappelijke discussie over de richting: is bijvoorbeeld het stimuleren van OV niet 

effectiever en inclusiever dan het bevorderen van elektrische auto’s?  

De bouw is nog vrij traditioneel in denken over mobiliteit – en dat geldt niet alleen voor de 

wegenbouw. Het is nog zeer vernieuwend voor projectontwikkelaars om te werken met 

deelauto’s of verlaging van parkeernormen. Zal een deel van de bouw vooropgaan in de 

mobiliteitstransitie, of blijft de sector een vertragende factor? 

is veel onrust in de taxibranche door de komst van Uber. Infrastructuur investeringen lopen 

het risico overbodig te blijken. 

Politiek en maatschappij ook steeds meer oog voor gezondheid, leefbaarheid en milieu, zeker 

in steden. De concurrentie tussen steden als aantrekkelijke woonstad – waarbij ook gezinnen 

en hoogopgeleiden zeer welkom zijn - staat haaks op de gezondheidseffecten en de 

ruimtedruk van het auto-gedomineerde systeem.  

De machtige Amerikaanse autoindustrie moest gered worden van faillissement, o.a. doordat 

ze zich niet hadden gericht op veranderende wensen als kleinere auto’s. De fraude van 

Volkswagen brengen de autoindustrie in diskrediet, en heeft stevige financiële consequenties 

voor het bedrijf; anderzijds zijn de maatschappelijke reacties nogal gelaten.  
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Terwijl er in stedelijke regio’s veel ontwikkeling is, verandert daarbuiten veel minder.  

Institutionaliseren Afbreken 
Op deelterreinen is al sprake van institutionalisering, met name in de grote steden. 

- De transitie is in de grotere steden al gekomen tot institutionalisering. Dit kan omdat 
urgentie gevoeld wordt vanuit gezondheid, veranderende economie, en de ambitie 
om een aantrekkelijke leefomgeving te creëren; en tevens omdat het autobezit in 
steden veel lager ligt dan daarbuiten. Vanuit heel verschillende politieke kleuren 
zetten lokale bestuurders in op selectiever gebruik van auto's en op het versterken 
van de fietsinfrastructuur. 

- Op veel plekken in Nederland worden fietspaden uitgebreid en geschikt gemaakt 
voor woon-werkverkeer met e-fietsen.  

- In de beweging tot vernieuwing van de MIRT-aanpak zit een fundamentele 
cultuurvernieuwing, waarbij wet- en regelgeving en wijze van samenwerken sterk 
kan veranderen. 

- Het “Beter benutten” programma past bij deels bij institutionaliseren van de nieuwe 
orde, in die zin dat het niet alleen gaat om meer asfalt maar om gedragsverandering 
en slimmer gebruik.  

- In landelijk gebied is op veel plekken kleinschaliger vervoer op afroep / op maat 
gekomen in plaats van vaste buslijnen. 

- Wijziging parkeernormen 
- Intermodaal vervoer (mobiliteit-op-maat) is een wenkend perspectief maar geen 

enkel bedrijf is is daarin geinteresseerd, behalve aanbieders van mobility cards maar 
die zijn geen grote speler. Intermodaal personenverover is en blijft een lastige zaak. 
Autogebruikers vragen er niet om, net zo min als OV gebruikers, en gemeenten en 
het Ministerie van V&W sturen er niet op. 

In het grotere plaatje is dit institutionaliseren nog zeer beperkt. Zo wordt er nog niet veel 
echt integraal ontwikkeld, wordt mobiliteitsbeleid nog niet gevoerd vanuit sociaal-
economische doelen als gezondheid en ontplooiing, en worden bedrijven nog niet 
systematisch aangesproken op hun rol in als werkgever in de mobiliteitstransitie. 

In zeer beperkte mate is al sprake van afbraak. 
 

- De milieuzones zijn een scherp teken van het niet klakkeloos accepteren van 
individuele mobiliteitskeuzes ten koste van anderen, en worden ingevoerd ondanks 
veel weerstand. Dit kan de opmaat zijn naar meer verregaande keuzes. Als die 
uitblijven dan halen de milieuzones echter slechts de scherpe randjes van de huidige 
problematiek af, om net onder de EU-normen te kunnen blijven zonder iets 
wezenlijks te veranderen. 

- Door wenkend perspectief ‘zelfrijdende auto’ wordt ook als steeds logischer ervaren 
dat die auto niet meer in eigen bezit zal zijn én dat die auto niet vanzelfsprekend 
voor de woning staat geparkeerd. Dit heeft nu al effect op het ontwerp van 
nieuwbouw en herontwikkelingen. 

- Er is een Kamermeerderheid voor de motie om in 2025 geen nieuwe voer- en 
vaartuigen meer op fossiele brandstoffen toe te laten.  

 
In algemeen lijkt loslaten van de status quo nog ver weg. Er is bijvoorbeeld zeker nog geen 
sprake van: 

- Verandering van de machtsbalans in mobiliteitsplanning ten gunste van 
perspectieven anders dan infrastructurele optimalisatie; 

- Ingrepen op grotere schaal die de infrastructuur beperken en daarmee de eerder 
aanzuigende werking tegengaan; 

- Stoppen met culturele omarming van de auto als vooruitgangssymbool;  
- Terugdringing van het vliegverkeer; 
- Het vertragen van het verkeer in en rond de stad.  

 

Stabiliseren Uitfaseren 
Het is nog veel te vroeg om van stabilisatie te spreken, alleen de uitwerking van de regionale 
fietsnetwerken en de zich optimaliserende semi-publieke laadinfrastructuur van elektrische 
fietsen is mogelijk hieronder te scharen. 
 

Hier zijn geen signalen voor 
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3.1 Waar hebben we het over? 
De manier waarop we produceren en consumeren is sinds de industriële 

revolutie verworden tot een lineair proces van de winning van 

grondstoffen tot het produceren van afval en de stort of verbranding 

hiervan. Als antwoord op het afvalprobleem en de grondstoffenschaarste 

ontstonden in de jaren 90 alternatieve economische concepten, die we nu 

kennen onder de noemer: de circulaire economie. De circulaire economie 

brengt de belofte van een duurzaam alternatief voor de huidige ‘lineaire’ 

economie van take – make – use – waste, richting een economie waarin 

afval niet meer bestaat. In een circulaire economie keren alle 

vernieuwbare hulpbronnen na gebruik weer terug als biologische stoffen 

in het milieu (afval=voedsel, mits niet vervuild) en blijven de niet-

vernieuwbare grondstoffen in (her)gebruik in de economie als technische 

grondstoffen. Dit systeem kan in stand worden gehouden door in beide 

kringlopen zuivere materialen terug te brengen en bij de verwerking tot 

nieuwe producten hernieuwbare energie in te zetten. 

3.2 Waar komen we vandaan? 
Voor de industriële revolutie en de opkomst van nieuwe materialen was er 

in sterkere mate een circulaire economie, omdat het winnen van nieuwe 

grondstoffen duurder was dan het hergebruik van bestaande grondstoffen. 

Met de industriële revolutie werd grootschalige (massa)productie en 

consumptie mogelijk, wat na de Tweede Wereldoorlog de 

consumptiemaatschappij in versnelling raakte met de globalisering van de 

economie. Hieraan liggen diverse historische ontwikkelingen ten grondslag 

zoals de kunstmest in de landbouw, de ontdekkingen van de olievoorraden 

en de introductie van beton en plastics. Grootschalig zeetransport maakte 

het mogelijk om tegen zere lage kosten materiaal over de hele wereld te 

verplaatsen. Hierdoor konden grondstoffen nog efficiënter en 

grootschaliger gewonnen worden. Secundaire grondstoffen en 

producthergebruik kon in veel gevallen niet meer concurreren tegen van 

‘virgin’ grondstoffen een product opnieuw maken. 

De negatieve kanten van deze manier van productie en consumptie zijn 

veelal aangepakt door het verbeteren van het bestaande systeem, de 

lineaire economie. Denk hierbij aan de steden die steeds schoner werden, 

door technologische innovaties maar ook door het verplaatsen van de 

vervuilende industrie naar de randen van steden, of zelfs naar de andere 

kant van de wereld. Steden verwerden tot de economische centra van met 

dienstverlenende sectoren en retail tot de plaats waar we wonen, werken 

en recreëren.  
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Dat neemt niet weg dat een deel van onze economie nog steeds circulair 

is, los van beleidsbemoeienis. Veel metalen worden in meer of mindere 

mate gerecycled en veel bijproducten van productieprocessen kennen al 

een eigen afzetmarkt. Gescheiden consumentextiel is inmiddels zo 

waardevol dat gemeenten betaald willen worden voor het (precario)recht 

om in hun stad ingezameld te mogen worden. Toch vormt dit een 

minderheid van onze materialen-economie: de dominantie verschoof 

echter naar ‘take – make – dispose’.  

Tegelijk ontstonden er afwijkende geluiden en meningen van mensen en 

partijen die gaan experimenteren met radicaal andere visies, structuren en 

praktijken. Denk hierbij aan de Club van Rome, het Bruntland Rapport, 

Planetary Boundaries, etc. Wat sinds de jaren tachtig heeft geleid tot een 

groeiend bewustzijn rondom duurzaamheid en klimaatverandering. Er 

werden duurzaamheidsdoelstellingen en eco-efficientie maatregelen 

ingevoerd om de negatieve effecten van de lineaire economie te beperken 

zoals MVO, de ladder van Lansink etc. en de problemen rond afval werden 

‘verholpen’ door vuilverbrandingscentrales met energieterugwinning. 

Vanuit het transitieperspectief leiden dit soort optimalisatie door 

efficiencyverbeteringen leidt tot het steeds sterker organiseren van 

lineaire ketens en processen.  

Deze geluiden voorzagen ook niet progessie (of een terugkeer) naar een 

circulaire economie, maar wilde vooral afval voorkomen en verminderen, 

via verboden (zoals een stortverbod) en geboden (zoals recyclingsminima). 

Dit recyclen werd (en wordt vaak) gezien als een last. Een last voor 

overheden, die zij via producentenverantwoordelijkheid (en de 

maatschappij via een beroep op maatschappelijke verantwoordelijkheid) 

terug bij producenten probeert te leggen.  

Karakteristieken van het regime 
De lineaire economie zit vast geworteld in ons denken over de economie. 

Het gebrek aan bewustwording, overzicht op de complexiteit van 

materiaalstromen en de dominante focus op individueel belang houden de 

huidige lineaire economie in stand. Het huidige dominante economische 

systeem is veelal gericht op het beperken van de negatieven effecten van 

de lineaire economie. Het dominante denken in sectoren maakt het lastig 

een systemisch perspectief te verkrijgen op de grondstofstromen. 

Hierdoor worden de problemen voornamelijk vanuit één keten bekeken 

waarbij als verantwoordelijke een ander (meestal buiten de keten) wordt 

aangewezen. Wetgeving richt zich met name op end-of-pipe maatregelen, 

zoals we bijvoorbeeld zien in de handel in CO2 certificaten. Veel van de 

huidige wet- en regelgeving is gebaseerd is op het lineaire denken zoals de 

hoge belasting op arbeid en lage belasting op productie en staat 

vernieuwing in de praktijk nog vaak in de weg. De dominante cultuur is 

consumptie-gedreven, waarin productie en consumptie van goederen 

wordt beloont met omzet en waardering; en de grondstoffen uiteindelijk 

belanden in de vuilverbranding. De focus ligt hierbij op korte-termijn winst 

waarbij de negatieve maatschappelijke en ecologische lasten worden 

overgelaten aan de toekomst en de samenleving als geheel. In de praktijk 

zien we dit bijvoorbeeld terug in de verantwoordelijkheid van de lokale 

overheden voor de afvalinzameling en verwerking.  

3.3 Welke alternatieven ontstaan?  

Opkomende alternatieve visies, perspectieven en (niche) praktijken en 

actoren 
De circulaire economie kan zeer verschillende invullingen krijgen; wat al 

terug te zien is de huidige niches. De belangrijkste variabelen zijn:  
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- Passieve consument of actieve prosument (al dan niet in 

communities) 

- Producent als materialen eigenaar versus consument als 

materialen eigenaar  

- Mondiale materialen cycli of zo lokaal mogelijk 

‘Groene groei’ versus systeem waarin groei-paradigma en 

consumentisme wordt vervangen door een systeem dat uitgaat 

van andere vormen van waarden. 

De meest verregaande visies op de circulaire economie beschrijven een 

economie die niet, of nauwelijks nog, niet-hernieuwbare of -herbruikbare 

grondstoffen aan de aarde onttrekt en waarin maatschappelijk 

toegevoegde waarde samen gaat met economisch toegevoegde waarde. 

Wij onderscheiden hierbij drie richtingen: circulaire ontwerpen en 

businessmodellen, gebruik en de diensten economie en hergebruik en de 

lokale economie.  

Circulaire ontwerpen en businessmodellen 

Circulaire ontwerp- en business modellen gaan uit van technologische 

innovatie in open, creatief, adaptief en democratische platforms, 

gebaseerd op circulaire ontwerp principes. Ontwerpen variëren van 

biobased concepten zoals het telen van champignons op koffiedik en de 

ontwikkeling van bijvoorbeeld biobased-plastics tot de winning van 

nutriënten uit afvalwater voor de landbouw. Ook modulaire producten 

passen hierbij: upcyclen van technologische (schaarse) grondstoffen wordt 

mogelijk doordat ze makkelijk uit elkaar te halen zijn  

Deeleconomie 

Voorbeelden van visies en initiatieven rond de deel- en/of 

diensteneconomie zijn zeer divers en variërend van product lease (of 

betalen voor prestatie) tot de marktplaats en buurtapps waardoor het voor 

consumenten makkelijker gemaakt wordt om producten consumer-to-

consumer te verkopen of uit te lenen. Bedrijven spelen ook in op deze 

ontwikkelingen waarbij de bijvoorbeeld verlichting of slapen als een service 

aanbieden.  

Lokale economie 

Visies en initiatieven rond de lokale economie ontstaan veelal bottom-up 

wanneer burgers samen werken in coöperatieven rond bijvoorbeeld 

permacultuur, urban farming initiatieven maar ook makerspaces, en repair 

en re-use initiatieven vallen onder deze categorie. De degrowth beweging 

en de gift-economy met voorbeelden als de tiny house movement en 

freelance werkplekken zijn ook voorbeelden waarbij het niet zozeer gaat 

om technologische innovatie, maar eerder om nieuwe 

samenwerkingsvormen. Andere voorbeelden zijn container movements en 

dumpster diving en lokale netwerken waarin kleding wordt gedeeld of 

transition towns.  

3.4 Patronen van opbouw en afbraak  
De inschatting van de staat van transitie staat hieronder gevisualiseerd en 

wordt in de tabel verder toegelicht aan de hand van concrete 

voorbeelden.  
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Figuur 3: Staat van transitie van de circulaire economie. 
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Opkomend Gevestigd 

Experimenteren Optimaliseren 
De tijd waarin circulair in Nederland werd gezien als echt afwijkend, als radicaal anders, is 

echt voorbij.  

Het afgelopen decennium kende een steeds verdere groeiende aandacht voor circulair, met 

een grote impuls door de VPRO-documentaire “Afval is voedsel” in 2006 en de populariteit van 

het Cradle to Cradle en daarmee samenhangende concepten als blauwe economie, biobased 

economie, deeleconomie en zeker ook CE voet aan de grond. Toch zijn er signalen dat we 

(deels) nog in de experimenteerfase zitten in domeinen, ketens en productgroepen zoals leer 

en elektronica, experimenten met belastinghervorming zoals Ex’tax Project. Maar ook in de 

domeinen waar circulair denken verder heeft postgevat wordt nog veel geëxperimenteerd 

want er zijn veel openstaande vragen, zowel van technische als organisatorische aard. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de gebouwde omgeving. De eerste experimenten met circulaire 

panden zijn een realiteit maar er zijn nog veel uitdagingen die vragen om experimenten met 

o.a. nieuwe samenwerkingsvormen, aanbesteding, materialenpaspoorten, het ontwerp voor 

hergebruik en nieuwe businessmodellen. Daarnaast is er een opmars van sociale innovatie 

(naast technologische innovatie) op het gebied van de CE in de lokale netwerken rond de 

deeleconomie, consuminderen en lokale coöperatieven rond (stads)landbouw en duurzame 

energie waarbij geëxperimenteerd wordt met het sluiten kringlopen op kleinere schaal.  

Het optimaliseren en verbeteren van het bestaande (lineaire) regime, is volop gaande.  

Er zijn nog talloze voorbeelden van innovatie, beleid, investeringen, programma’s, onderwijs 

binnen bestaande kaders en versterken zo de status quo waardoor circulair vaak gelijk staat 

aan ‘een beetje beter’ (in de vorm van downcycling): 

- Het streven naar ‘duurzame’ energie via vuilverbranding en de import van afval om 

dit rendabel te houden. 

- Efficiency in het streven naar minimalisatie van materiaalgebruik  

- De grootste vernieuwing van afgelopen jaren is omgekeerd inzamelen.  

- Frisdrankfabrikanten als CocaCola die ‘groen’ bezig zijn met de plantbottel,  

materiaalgebruik voor plastic flessen te reduceren maar zijn ook betrokken bij de 

lobbyen tegen statiegeld. 

- Lean and Green is programma vanuit de overheid waarbij bedrijven die een product 

of dienst aanbieden die een bijdrage leveren aan reductie van CO2-uitstoot en aan 

kostenbesparing. 

- De meerderheid van de investeringen van grote banken gaat naar de lineaire 

economie zoals de mijnbouw, een kleine minderheid maar naar de recycle industrie.  

Versnellen Destabiliseren 
Er zijn signalen voor versnelling in een aantal sectoren. 

Er zijn steeds meer alternatieve praktijken en visies op de lineaire economie die zich nu 

bundelen zich onder de noemer CE, de CE hebben opgenomen als belangrijk speerpunt. Ook 

komt het onderwerp steeds prominenter naar voren in beleidsstukken van ministeries, 

branchepartijen, gemeenten. In domeinen/ketens als de bouw, de afvalbranche en de 

watersector nemen circulaire modellen in invloed toe. Bedrijven die de circulaire concepten 

als eerste toepasten hebben hun marktaandeel uitgebouwd (bijv. Van Houtum, Fairphone, en 

Auping). Ook is er sprake van concurrentie die leidt tot snellere innovatie, zoals tussen 

tapijtfabrikanten Interface en Desso. En er vindt een verdere verbreding plaats in de zin dat 

circulair denken wordt toegepast in steeds meer verschillende sectoren. 

Signalen voor destabilisatie zijn aanwezig, maar worden nog zeer verschillend ervaren. Maar 

de meningen en percepties over de aard en omvang van de problematiek lopen op dit 

moment nog sterk uiteen, de gevolgen zijn nu nog niet grootschalig voelbaar en vasthouden 

aan het lineair systeem is op korte termijn nog meest profijtelijk. 

Er zijn steeds meer tekenen van vastgelopen van het lineaire economische systeem zoals de 

toenemende aandacht voor schaarste grondstoffen en bedrijven die zoeken naar manieren 

om hun productie veilig te stellen. Ook neemt de onzekerheid toe over geopolitieke 

ontwikkelingen door het toenemende protectionisme, de rol van opkomende landen die ook 

toegang tot grondstoffen claimen en zijn er voorbeelden van landen die schaarse grondstoffen 

voor eigen gebruik houden. Al is de globalisering van de economie op dit moment het 

dominante model, steeds vaker gaat dit samen met een lokale focus (glocalisering), met 

prijsfluctuaties tot gevolg. Er is sprake van een toenemende druk van ‘buiten’ door de 
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Nederland positioneert zichzelf als koploper binnen de EU, met hybride netwerken die bestaan 

uit zowel dominante grote spelers en kleine innovatieve spelers (bijv. Philips die samenwerkt 

met TurnToo in het “pay per lux” programma). Er is een aantal raamwerken voor stimulering 

van de CE zoals subsidies vanuit de nationale overheid (bijv. KIEM-VANG, MIA\Vamil en 10 % 

van de 200 Green Deals richten zich op aspecten van de CE). Ook zijn er lokale overheden zoals 

gemeentes die de circulaire economie opnemen in lange termijn visies zoals Amsterdam, 

Utrecht, Tilburg en Rotterdam.  

 

bevolkingsgroei, vervuiling, energiegebruik, etc. Er is sprake van een toenemend bewustzijn 

van een ecologische crisis rond klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, oceaanplastics en 

problemen met de voedselproductie. Maar de huidige olieprijs is nog laag, dus transport blijft 

goedkoop waardoor de mondiale distributie van materiaal stromen door kan gaan. Een ander 

teken van destabilisering is de maatschappelijke discussie over afvalinzameling die is 

verbeterd, maar waar veel mensen niet aan mee doen omdat ze denken dat het uiteindelijk 

toch allemaal weer bij elkaar wordt gegooid en verbrand.  

Emergentie Chaos 
De belangstelling voor de  circulaire economie neemt toe maar telt nog niet op tot meer. 

Er ontstaan nieuwe structuren en samenwerkingen op grote schaal waarin kennis, 

vaardigheden en ervaringen worden uitgewisseld. Deze netwerken ontstaan op verschillende 

niveaus. Er ontstaan onderzoeksgedreven en beleidsgedreven samenwerkingsverbanden 

zowel internationaal (zoals de C100 van de Ellen MacArthur Foundation, het World Economic 

Forum in Davos en Circular Europe) als nationaal (bijv. Nederland Circulair! en Cirkelstad). Ook 

banken werken samen aan de ontwikkeling van nieuwe financieringsconstructies. In enkele 

gevallen manifesteren de concepten van de circulaire economie zich zo sterk dat ze een 

belangrijke factor (bijv. verpakkingen van bioplastics, bedrijfskleding en kantoorinrichting). Een 

aantal grote, toonaangevende bedrijven hebben de ambitie om in enkele jaren geheel circulair 

te worden, en hebben de potentie daarmee hun sector mee te veranderen. Ook lokaal 

ontstaan netwerken (bijv. BlueCity in Rotterdam en Enginn in Hoofddorp) rond circulair 

samenwerken en kennis delen.  

Circulair wordt door steeds meer partijen serieus genomen. De opkomst van circulair wordt 

gekoppeld aan technologische innovaties (bijv. in de Roadmap Next Economy van de 

Metropool Regio Rotterdam Den Haag) en andere maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. 3D-

printen, energietransitie, in duurzame gebiedsontwikkeling). Op nationaal niveau zien we 

organisaties als de SER en PBL die de circulaire economie oppakken en doen verschillende 

ministeries zoveel dat ze het zelf niet meer kunnen bijhouden. Het Rijksbrede programma en 

het Grondstoffenakkoord presenteert een breed gedeeld beeld van de circulaire economie op 

lange termijn en prioriteert een vijftal sectoren waaraan verschillende partijen rondom 

agenda’s en experimenten samen gaan werken.  

Maar er is nog veel onduidelijkheid over de richting van verandering en leidende principes, 

waardoor er nog veel abstracte discussies gevoerd worden over wat nu de ‘juiste’ circulaire 

De onzekerheid die deze fase kenmerkt is merkbaar in de afvalbranche en bij bedrijven die 

zeldzame materialen nodig hebben, maar daarbuiten nog amper. Voor de meerderheid van 

bedrijven, overheden, consumenten, is er echter geen echt probleem met de lineaire 

economie.  

Voor een aantal partijen ontstaan er toenemende onzekerheden. In de afvalbranche zijn er 

een aantal koplopers zoals Van Gansewinkel en SUEZ, maar er is nog veel onduidelijke en 

tegenstrijdigheden. De onzekerheid bij de overige partijen over de inzet van 

verbrandingsovens neemt toe omdatpartijen geen grip meer hebben op hoe het systeem er 

over pakweg 5-10 jaar zal uitzien. Voor sommige zijn de keuzes over grote investeringen reeds 

gemaakt, en wordt er hard gewerkt aan het zekerstellen van de afvalstromen om de 

installaties draaiende te houden. Maar op dit moment lijkt het er op dat investeringen en 

keuzes in echte circulaire verwerking nog uitgesteld worden.  

. De economische crisis wordt vaak genoemd als teken van het vastlopen van het financiële 

systeem en als pleidooi voor de transitie naar de circulaire economie. Maar het lijkt er op dit 

moment erg op dat nu de economie weer aantrekt er uiteindelijk niet veel radicaal gaat 

veranderen. Partijen die grondstoffen onttrekken of vernietigen ervaren geen 

maatschappelijke druk. Bedrijven en andere organisaties voorop lopen in de circulaire 

economie weten (nog) geen machtsfactor van betekenis te organiseren waardoor de autoriteit 

nog niet echt lijkt te verschuiven.  

Er zijn toenemende tegenstrijdigheden en spanningen die ontstaan tussen de dominante 

lineaire economie met haar lange voorgeschiedenis en de uitgangspunten van een circulaire 

economie. Maar het paradigma van de circulaire economie prevaleert vooral in toekomstvisies 

op allerlei domeinen terwijl we in de praktijk doorgaan met het produceren van ondeelbaar 

samengestelde goederen en de vernietiging van waardevolle materialen. De 
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economie is. Er wordt nog veel binnen sectoren gezocht naar oplossingen met beperkte 

effecten waardoor onder de noemer circulair, lineaire praktijen in stand gehouden worden. 

Het organiseren van belangenbehartiging komt nog maar mondjesmaat op gang. De sociale 

kant en maatschappelijke impact op sociaal en cultureel gebied blijft vaak nog onderbelicht. 

Het gebrek aan coördinatie en afstemming richting circulaire economie wordt een steeds 

groter probleem. Verschillende initiatieven en netwerken werken nog langs elkaar heen en het 

ontbreken van consensus en standaardisering staat grootschalige investeringen in de weg. 

Voor veel actoren is de CE nog weinig tastbaar en ontbreekt het aan massa. De bulk van de 

business loopt door alsof het de 19e eeuw is.  

innovatieprogramma’s en het nieuwe beleid dat wordt ontwikkeld voor de circulaire economie 

spreken staand beleid tegen, maar nog niet op grote schaal waardoor dit slechts door een 

aantal koplopers wordt ervaren. Voor de meerderheid van bedrijven, overheden, instanties en 

consumenten er nog geen echt probleem met de lineaire economie. De discrepantie wordt 

hierdoor slechts door een aantal partijen herkend en heeft nog geen daadkrachtige beleid of 

stevig verzet tot gevolg.  

 

Institutionaliseren Afbreken 
Er zijn enkele signalen dat institutionalisering wordt voorbereid, maar de reikwijdte wat al 

concreet bereikt is, is zeer beperkt en richt zich nog erg op enkele sectoren. Van verdere 

institutionalisering lijkt geen sprake. 

Beweging is zichtbaar, maar zet nog niet door naar institutionalisering. Aanzetten hiertoe zien 

we in: 

- aanbestedingsrichtlijnen bij een aantal overheden 

- De verplichte kosten voor plastic tasjes is een duidelijke maatregel tegen verspilling, 

die tot voor kort onhaalbaar werd geacht 

- Aandacht voor het weghalen van belemmeringen in het Nederlandse afvalbeleid, 

verschuiven van belasting op arbeid naar belasting op grondstoffen 

-   

Ook krijgt circulair denken aandacht in een aantal universitaire studies onderwijs (bijv. bij de 

TU Delft, Universiteit Twente en Rotterdam School of Management) en het HBO onderwijs 

maar bereikt slechts weinig studenten omdat het veelal keuze vakken zijn en dus niet 

opgenomen in het verplichte curriculum. Er wordt ook gewerkt aan modules voor middelbare- 

en basis scholen, maar vaak blijft het beperkt tot een projectweek of een eenmalige les.  

 

Er is amper sprake van dat bestaande structuren afbrokkelen; er zijn wel ideeën welke 

moeten worden afgebroken maar dit is nog geen praktijk.  

Afvalbedrijven investeren niet meer in vuilstort. Door overcapaciteit hebben afvalverbranders 

het laatste decennium verliezen geleden en moeten afboeken; een deel van hun capaciteit 

hangt nu af van de import van afval uit het buitenland, die ter discussie staat. Hiernaast is er 

een belasting op verpakkingen ingevoerd, maar de kleine bedragen maken deze maatregel 

zeer beperkt in het effect. Mondiale afspraken rond bemoeilijken van lineaire economie 

ontbreken. 

Hieronder een aantal voorbeelden van partijen met een wens tot afbraak, die nog geenszins 

de dagelijkse praktijk bepalen: 

- Er is al wel lobby voor onderwijs gericht op andere paradigma 

- Ook lobby voor belasten virgin material, CO2 tax, maatregelen als ‘de vervuiler 

betaald’, het belasten of verbieden van vuilverbranding, worden bepleit maar zijn 

evenmin praktijk. 

- Een belasting op wegwerpproducten om het delen of hergebruik van producten te 

stimuleren en de verantwoordelijkheid verplaatsen richting de vervuilende 

producten.  

- Sommige afvalbedrijven pleiten voor een verandering in de economische structuur 

en wet- en regelgeving om het verwerken van enkele afvalstromen rendabel te 

kunnen maken (bijvoorbeeld Attero voor luierverwerking).  

Stabiliseren Uitfaseren 
Hier zijn geen signalen voor  Hier zijn geen signalen voor 
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4.1 Waar hebben we het over? 
Steden in Nederland zijn divers in opzet en omvang, variërend van de grote 

steden met inwonersaantallen die richting de miljoen gaan, tot kleinere 

regio’s van verbonden steden. De stedelijke gebieden in Nederland worden 

gekenmerkt door een centraal gelegen dichtbebouwde kern waar zich 

verschillende functies bevinden en omliggende gebieden bestaande uit 

woon- en werkgebieden. De stedelijke uitdagingen in Nederland zijn 

daarom ook divers variërend van onderlinge concurrentie tussen steden in 

het aantrekken van bedrijven tot krimpregio’s en landelijk gebied met 

problemen rondom vergrijzing en ontgroening. Steden zijn hiernaast het 

focuspunt voor verandering, en hier vaak ook een broeinest van. Op dit 

schaalniveau komen verschillende transities samen, zoals de opkomst van 

de circulaire economie, nieuwe manieren van waardecreatie met 

vastgoed, de energietransitie, de transitie van het voedselsysteem, de 

mobiliteitstransitie, en sociaalecologische transitie richting 

klimaatadaptieve steden. Deze transities worden bepaald door de opkomst 

van andere manieren van denken, organiseren en doen. Werken aan 

transities vraagt dan ook om processen waarin door middel van sociale 

innovatie wordt gezocht naar ruimtelijke inpassing in de fysieke omgeving 

(o.a. voor natuur en groen en duurzame energieproductie). We spreken 

dan ook over een transitie in de stedelijke ontwikkeling van een door 

overheid en ontwikkelaars gedreven top-down benadering richting een 

proces waarbij burgers, bedrijven en (lokale) overheden op verschillende 

schaalniveaus samenwerken vanuit een gebiedsgerichte benadering. Deze 

transities hebben zowel invloed op de grote als op de kleinere steden, de 

krimpregio’s en het landelijkgebied, in dit hoofdstuk zal de nadruk op de 

steden liggen. Samenvattend: we hebben het over de transitie richting een 

veerkrachtige stedelijke ontwikkeling waarbij verschillende actoren 

inspelen op verschillende transities door op vernieuwende wijze samen te 

werken.  

4.2 Waar komen we vandaan? 
De huidige benadering van stedelijke ontwikkeling is sterk bepaald door de 

ontwikkelingen die in de tweede helft van de twintigste eeuw hebben 

plaatsgevonden. De nationale overheid had een sterk sturende rol in de 

wederopbouw. Vanaf de jaren zestig werd de ruimtelijke ordening in 

Nederland sterk gestuurd vanuit de gedachte van een maakbare 

samenleving. In de jaren tachtig verschuift dit perspectief: de economische 

ontwikkeling staat centraal, mede onder invloed van internationalisering. 

Aanvullend begon er aandacht te komen voor het vermindering van 

milieuvervuiling. Het dominante denken in de ruimtelijke inrichting was in 

deze periode gericht op het stellen van eisen bij het uitvoeren van 

activiteiten, ook wel omschreven als toelatingsplanologie. Tegen het eind 

van de twintigste eeuw ontstaat er wederom een omslag in het denken 

rond ruimtelijkbeleid en komt ontwikkelingsplanologie op. In tegenstelling 

tot toelatingsplanologie ligt het accent op het stimuleren van 
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ontwikkelingen in plaats van het stellen van beperkingen. Korte tijd werd 

ontwikkelingsplanologie gezien als een volledige liberalisering van het 

omgaan met ruimte.  

Na deze (kortstondige) denkwijze raakt de term gebiedsontwikkeling in 

zwang. Gebiedsontwikkeling maakt het doorbreken van sectorale grenzen 

mogelijk. Hierbij worden niet alleen verschillende ruimtelijke domeinen 

(wonen, ruimte, infrastructuur, landbouw en water) in samenhang 

bekeken, maar ook maatschappelijke thema’s, die een wisselwerking 

hebben met de ruimtelijke ontwikkeling, zoals gezondheid, 

energievoorziening en sociaaleconomische ontwikkeling. Opgaven die 

onder de noemer gebiedsontwikkeling vallen, overschrijden al snel de 

gemeentegrenzen. Daardoor moeten verschillende overheden 

(gemeenten, provincie, rijk) onderling samenwerken en belangen en 

verantwoordelijkheden afstemmen. Omdat de vraagstelling breder 

gedefinieerd is dan grondgebruik en maatschappelijke implicaties heeft, 

worden ook private partijen, maatschappelijke organisaties en burgers 

betrokken bij de planvorming. Zo kan tijdens de planvorming al rekening 

worden gehouden met machtsposities, wordt geprofiteerd van de 

aanwezige expertise en wordt beter aangesloten op maatschappelijke 

urgenties. 

Karakteristieken van de gevestigde orde 
Ondanks de gebiedsontwikkelingsbenadering wordt het dominante 

paradigma nog sterk gekenmerkt door het faciliteren van groei: meer 

wegen, woningen en kantoren bouwen om zoveel mogelijke bedrijven aan 

te trekken. Het proces is veelal gebaseerd op verschillende lagen en 

sectoren met verschillende belangen en tegenstrijdige 

financieringssystemen. Economische ontwikkeling is hierbij leidend en 

resulteert in onderlinge concurrentie tussen steden en negatieve 

milieueffecten.  

Het rijk heeft een minder sturende rol in de stedelijke ontwikkeling 

aangenomen maar speelt nog steeds een belangrijke rol in het bieden van 

het algemene juridische kader. De verschillende verantwoordelijkheden 

(o.a. wonen, infrastructuur en milieu) worden vaak als gescheiden taken 

opgepakt. In de uitvoering van het beleid worden innovatie en 

duurzaamheid als belangrijke uitgangspunten meegenomen maar dit komt 

in de praktijk veelal neer op optimalisatie- en efficiëntiemaatregelen die de 

economische groei niet beperken. De complexiteit van de stedelijke 

ontwikkeling neemt toe door de veelheid aan ruimtelijke en 

maatschappelijke vraagstukken. Provincies hebben nog wel moeite met 

het omschakelen van ‘blauwdruk-denken’ (het definiëren van ruimtelijke 

kaders en het toetsen van bestemmingsplannen) naar actief 

(mee)ontwikkelen op regionaal niveau. Gemeenten zijn als opsteller van 

het bestemmingsplan en als meest lokale overheid de voornaamste 

beslisser met betrekking tot de contouren voor ontwikkeling, behalve als 

rijksbelang of regionaal belang prevaleren. Er is een toenemende spanning 

tussen de korte en lange termijn doelstellingen mede door reorganisaties 

en bezuinigingen waardoor steeds meer inhoudelijke kennis verdwijnt. De 

aandacht verschuift vaak van kwaliteit naar laagste offerteprijs en 

risicomijding.  

De infrastructuur sector (o.a. drinkwaterbedrijven, energiebedrijven, 

internetproviders, ov-bedrijven) worden gekenmerkt door een sectorale 

benadering met een op technologie gebaseerde expertise. 

Woningcorporaties waren lange tijd verantwoordelijk voor goede en 

betaalbare woningen voor lagere inkomensgroepen. Deze rol verschoof 

langzaam richting meer private vastgoedontwikkeling wat door een aantal 

schandalen en mede door de crisis aan banden is gelegd. De bouwsector 

wordt gekenmerkt door een conservatieve cultuur en een gebrek aan 

vertrouwen tussen projectontwikkelaars, architectenbureaus en 

bouwbedrijven met geringe aandacht voor de klant/eindgebruiker en een 
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moeizame relatie met overheid als opdrachtgever. Bewoners en gebruikers 

zijn assertiever en mondiger, maar ook individualistischer wanneer het 

gaat om beslissingen in de directe woonomgeving die van invloed zijn op 

hun welzijn. De bewoners komen in beweging wanneer het hun 

persoonlijke bezit aangaat (met name om investeringen), maar komen 

minder op voor collectieve waarden 

4.3 Welke alternatieven ontstaan?  
Er ontstaan verschillende alternatieve visies, perspectieven en praktijken 

die ingaan op (een deel van) de urgenties en problemen van het huidige 

systeem.  

Stedelijke ontwikkeling in samenhang 

De lange-termijn ontwikkelingen die van invloed zijn op de manier waarop 

we denken en omgaan met stedelijke ontwikkeling worden hierbij 

doorvertaald naar ruimtelijke opgaven. Zo vraagt de energietransitie om 

een transformatie naar een energie-neutrale bebouwde omgeving en de 

circulaire economie om gebieden waarin kringlopen lokaal gesloten 

worden zonder afwenteling op andere gebieden. Door klimaatverandering 

en problemen met wateroverlast en hittestress is er een toenemende 

aandacht voor klimaatadaptieve ruimtelijke oplossingen. De vergrijzing en 

ontgroening van de buitengebieden leiden tot leegstand terwijl de 

bevolkingsgroei in steden een verdichtingsopgave met zich mee brengt. 

Digitalisering en technologische ontwikkelingen worden genoemd als 

oplossing (smart cities) maar brengen ook uitdagingen met zich mee zoals 

het vervagen van functies, vermindering van vraag naar kantoorruimte en 

winkelgebieden, plus vraagstukken rond sociale gelijkheid en privacy.  

In de maatschappij verdwijnt de scheidingslijn tussen wonen, werken, 

diensten en voorzieningen. Steeds meer overheden lopen aan tegen de 

scheiding tussen de silo’s in het beleid. Er wordt gewerkt aan een nieuwe 

omgevingswet om op integrale wijze om te gaan met de ruimtelijke 

ordening vanuit een gebiedsbenadering waarin verschillende overheden 

samenwerken met bedrijven, organisaties, belangenvertegenwoordigers, 

maatschappelijke initiatieven en burgers. Waar voorheen de sectorale 

ontwikkeling een gebruikelijke praktijk was wordt nu gezocht naar meer 

fluïde vormen waarin functies en sectoren met elkaar verweven zijn. Er 

ontstaan nieuwe vormen van bottom-up initiatieven waarin lokale 

(creatieve) ondernemers samen werken aan gebiedsontwikkeling, vaak 

gekoppeld aan andere lokale (burger)initiatieven zoals rond het 

produceren van voedsel, energie en water op daken, in wijken of op 

braakliggende grond op industrieterreinen.  

Smart cities mondiaal verbonden  

In de meest extreme interpretatie van het smart city discourse is de fysieke 

stad of regio overbodig geworden. Technologieën worden ingezet om 

duurzaamheidsproblemen aan te pakken en op te lossen, bijvoorbeeld 

door elektrische zelfrijdende auto’s of ICT oplossingen in de vorm van 

virtuele- of augmented reality. Mondiale verbondenheid maakt de 

uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk waardoor de 

technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo zullen opvolgen. 

Technologieën worden ingezet om op mondiaal niveau 

grondstoffenkringlopen efficiënter te sluiten, energieverbruik, CO2 uitstoot 

en mobiliteitsproblemen te verminderen.  

Sluiten van lokale kringlopen in kleinschalige netwerken  

Tegenover deze mondiale technologische aanpak staat de kleinschalige 

sociaalecologische beweging waarin vanuit de gemeenschap en de locatie 

gezocht wordt naar alternatieve vormen van gebiedsontwikkeling 

gebaseerd op het sluiten van lokale kringlopen. Hierbij wordt de schaal 

waarop de kringlopen gesloten worden zo klein mogelijk gehouden door 

experimenten met lokale voedselproductie, grondstoffenhergebruik, 

waterkringlopen, energieproductie, kennisnetwerken, etc. Voorbeelden 

zien we in de transition towns movement (transition network), ecodorpen 
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en voedselbossen. Maar ook bij bedrijven zoals Alliander in Duiven, Park 

20|20 in Hoofddorp; bewoners zoals EVA Lanxmeer in Culumborg; en 

ondernemers zoals Buiksloterham in Amsterdam.  

Veerkrachtige governance  

Met de ontwikkeling richting veerkrachtige governance gaat het over 

experimenten met nieuwe samenwerkingsvormen op verschillende 

schaalniveaus: van metropoolregio tot buurtinitiatieven waarin 

overheden, bedrijven, ondernemers, organisaties en bewoners in een 

gezamenlijk proces werken aan de visie en de vertaling naar de praktijk. 

Deze processen roepen nieuwe vragen op over de legitimiteit en 

democratische besluitvorming. Voorbeelden op verschillende 

schaalniveaus zijn Agenda Stad, de Roadmap Next Economy in de 

Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Luchtsingel als 

stadsinitiatief in Rotterdam. 

4.4 Patronen van opbouw en afbraak  
De inschatting van de staat van transitie staat hieronder gevisualiseerd en 

wordt in de tabel verder toegelicht aan de hand van concrete 

voorbeelden.  

 

Figuur 4: Staat van transitie naar veerkrachtige stedelijke ontwikkeling.  
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Opkomend  Gevestigd 

Experimenteren Optimaliseren 
Er wordt nog volop geëxperimenteerd met radicaal andere manieren van omgaan met en 

denken over stedelijke ontwikkeling zowel in de fysieke vertaling als in het organiseren van 

processen. 

We herkennen een aantal richtingen: 

- Lokaal hergebruik grondstoffen rond de circulaire en blauwe economie o.a. via 3d 

printen waar naast fysieke experimenten ook naar andere samenwerkingsvormen 

wordt gezocht (bijv. BlueCity010 en Buiksloterham).  

- Participatory City Making projecten waarin professionals, onderzoekers, 

ondernemers, beleidsmakers en burgers gezamenlijk aan een nieuwe aanpak voor 

stedelijke ontwikkeling werken. 

- Gemeentes die regelluwe zones instellen om juridische ruimte te geven aan 

alternatieve vormen van gebiedsontwikkeling.  

Radicaal nieuwe denkbeelden die zijn ontstaan zien we rondom andere vormen van waarde in 

gebiedsontwikkeling, waarbij naast financiële waarde ook ecologische en sociale waarde 

wordt nagestreefd. Bijvoorbeeld de toenemende aandacht voor het belang van gezondheid, 

vergroening, ecologisch herstel en sociale meerwaarde rond kennis delen, samen werken, en 

alternatieve eigendomsvisies en leren in sociale gemeenschappen en/of netwerken. Hiernaast 

ontstaan er nieuwe financieringsvormen zoals Social Impact Ventures en prijsvragen vanuit 

gemeentes zoals het voormalig stadsinitiatief in Rotterdam. Maar structurele juridische, 

financiële en institutionele ruimte ontbreekt nog,  druisen subsidies binnen sectoren in tegen 

de dynamiek van maatschappelijke initiatieven en de meerwaarde is lastig meetbaar. 

 

Het optimaliseren van het bestaande systeem is nog volop gaande: innovatie in beleid, wet- 

en regelgeving en campagnes richten zich voornamelijk op het bestaande minder slecht 

maken met bijvoorbeeld energie labels en duurzaamheidsdoelstellingen of verbeterde 

samenwerkingsvormen. 

Het huidige ruimtelijkbeleid richt zich op verbetering van de concurrentiekracht, 

bereikbaarheid en leefomgeving. Hierbij zit de sectorale benadering diepgeworteld in de 

manier waarop we omgaan met stedelijke ontwikkeling, zowel in de planning met zoneringen 

en functiescheiding als in de organisatie. Gebiedsontwikkeling en PPS werden geïntroduceerd 

als een radicaal andere manier van ontwikkeling, maar heeft tot nu toe vaak alleen effect in 

het verschuiving in verantwoordelijkheden. Stadsmarketing campagnes zijn nog op 

concurrentie gericht, evenals de winkelgebieden en centra van steden. Veel maatregelen 

richten zich vooral op symptoombestrijding (bijv. prachtwijken/krachtwijken, verdichten, 

matrixborden om de doorstroming te bevorderen en campagnes zoals spitsmijden en apps die 

voorspellen welke route de minste files kent en hybride auto’s). Dit leidt vaker tot een 

efficiëntieslag in omgaan met de ruimte en bereikbaarheid dan in radicaal andere vormen van 

ontwerp, denken en samenwerken.   

Nationaal beleid, investeringen, programma’s, onderwijs, etc. vallen binnen bestaande kaders. 

Bestemmingsplannen met zoneringen geven veelal een functie aan waardoor landbouw, 

wonen en werken niet gemixt kunnen worden. Veel opleidingen zijn vaak nog sectoraal 

opgezet met de focus op fysieke omgeving. De negatieve milieueffecten worden door beleid 

geminimaliseerd in bijvoorbeeld MER reportages etc.  

Versnellen Destabiliseren 
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Er zijn tekenen van versnelling: het aantal netwerken rond nieuwe vormen van 

stadsontwikkeling neemt toe en er worden verschillende coalities gevormd waarin wordt 

samengewerkt. 

Er ontstaan nieuwe samenwerkingen tussen bottom-up initiatieven op kleine schaal waarin 

kennis wordt uitgewisseld op lokaal niveau in bijvoorbeeld wijkcoöperaties of 

energiecoöperatieven, op nationaal niveau in stadsmakersnetwerken. Gemeentes proberen 

hierop in te spelen en erbij aan te haken. Zo schrijven ze city-challenges uit om initiatieven te 

bevorderen en organiseren ze StadsLabs ter bevordering van de vorming van nieuwe 

netwerken. Op nationaal niveau zijn vele programma’s en platforms gestart (en deels al 

afgesloten) van PSIbouw tot Platform 31, van Meer met Minder tot Innovatieprogramma 

Klimaatneutrale Steden. Ook zijn er steeds meer Europese netwerken waarin steden 

samenwerken en samen leren zoals URBACT, ICLEI en 100RC. Er ontstaan ook nieuwe vormen 

van opleidingen zoals IHS, AMS en de Centres of Experise waarin studenten, onderzoekers en 

de gemeente werken aan kennisontwikkeling en experimenten met gebiedsontwikkeling. En er 

ontstaan nieuwe werkende businessmodellen bijvoorbeeld bij partijen als Alliander die zich 

opstellen als gebiedsontwikkelaar met de dochteronderneming Alliander DGO.  

Maar: steden hebben maar beperkte middelen, er is geen geld om te investeren en de 

nationale overheid trekt zich steeds verder terug. Traditionele subsidieverstrekkers of 

investeerders weten sector overstijgende impact en maatschappelijke waarde nog niet altijd 

te waarderen. Vaak lukt het wel om startfinanciering te vinden maar blijkt het vervolgens 

lastig om verder te groeien. 

 

Signalen voor destabilisatie zijn aanwezig, maar worden nog zeer verschillend ervaren.  

Tekenen van het vastlopen van het bestaande systeem manifesteren zich in de vorm van 

leegstand, toenemende parkkeerproblemen in woonwijken, file problemen rond belangrijke 

knooppunten en in de grote steden, overvolle treinen en toenemende ongelijkheid tussen 

steden. Er is een groeiend besef dat het anders moet en dat er andere maatregelen nodig zijn 

voor economie, bereikbaarheid en kwaliteit. De urgentie voor verandering neemt toe: er is 

toenemende aandacht de ecologische crisis (bijv. energietransitie, circulaire economie en 

klimaatadaptatie) en de sociaaleconomische crisis (bijv. digitalisering, smart cities, 

participatieve samenleving, vergrijzing, leegstand, verstedelijking en de verdichtingsopgave). 

De economische crisis heeft geleid tot grote verliezen en bezuinigingen bij woningcorporaties 

en gemeentes en een tijdelijke afname in automobiliteit terug, waar nu de files weer toe 

nemen.  

Hierdoor ontstaan publieke discussies over verschillende vormen van waarde (economisch, 

ecologisch, maatschappelijk, cultureel, etc.), conflicten rondom het eigendom en 

eigenaarschap en oplopende spanningen tussen stadsontwikkeling en bewoners. Dit resulteert 

in onduidelijkheid over de rol van de overheid, private partijen en bewoners. De discussie over 

deze ontwikkelingen leiden tot een aantal (schijnbare) tegenstellingen als tekenen van het 

vastlopen van het bestaande systeem: 

- De bezuinigingen versus toenemende onderlinge concurrentie  

- Leegstand versus ruimte schaarste (discussies over het dichtslibben van de openbare 

ruimte, verrommeling en het beter gebruiken van schaarse ruimte 

- Toenemende ongelijkheid versus meer participatie 

- Publieke verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte versus private ingrepen  

- Strengere luchtkwaliteitseisen versus meer auto’s en files in de steden. 

- Discussies over groei versus waarden en de rol die een stad/regio daarin kan hebben 
 

Emergentie Chaos 
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Emergentie lijkt toe te nemen met het ontstaan van nieuwe structuren en de 

maatschappelijke discussie. De noodzaak van verandering wordt door veel partijen 

onderschreven maar er is nog discussie over de richting.  

De invoering van de Omgevingswet wordt hoopvol tegemoet gezien als mogelijke aanpak om 

op gebiedsniveau te kijken naar stedelijke ontwikkeling met als doel: nieuwe vormen van 

integrale samenwerking te faciliteren, meer samenhang en transparantie in regels en beleid te 

creëren en een andere manier van werken: participatie, integraal, gebiedsgericht, digitaal, 

decentrale en innovatief. Hiernaast zijn er diverse nieuwe samenwerkingsverbanden op 

grotere schaal ontstaan waarin de alternatieve denkbeelden en werkwijze terugkomen, zoals: 

- De integrale samenwerking tussen steden in (metropool)regio’s 
- Next level activiteiten door gemeentes, bouwers en investeerders  
- Ook op Europees niveau zoals de EU Urban Agenda 
- Steeds meer steden weren auto’s uit de centra en stellen milieuzones in  
- Landelijke Agenda Stad 
- De “Challenge Stad van de Toekomst”,  
- Gemeentes aan een nieuwe aanpak zoals wijkgericht werken, stadslabs, lokale 

burgerbegroting om proces lessen te oogsten over hoe het anders kan. 
- De koppeling met de energietransitie (o.a. Parijs akkoord), de zorgtransitie, circulaire 

en deeleconomie, mobiliteitstransitie, demografische ontwikkelingen, digitale 
ontwikkelingen maken dat de urgentie toeneemt om veranderingen op grotere 
schaal door te zetten.  

 
Rond deze opkomende alternatieven ontstaan discussie over nieuwe vormen van 
belangenbehartiging, met name wanneer het gaat om burgerinitiatieven gedreven door 
individuen of organisaties. Maar door de zeer verschillende domeinen is er nog geen sprake 
van een duidelijke richting en leidende principes. Concepten zoals de next economy, next 
society, duurzame gebiedsontwikkeling, resilience/veerkrachtige steden lijken elkaar soms 
eerder te beconcurreren dan te versterken. Er is nog weinig massa aan echt tastbare 
voorbeelden op grote schaal. De ontwikkelingen zijn nog niet doorgedrongen tot de 
meerderheid, er nog een gebrek aan nieuwe concurrerende businessmodellen. Op sommige 
locaties loopt men al aan tegen nieuwe uitdagingen door de schaal. Voornamelijk wanneer 
nieuwe initiatieven concurrerend blijken te zijn met de economische agenda ontstaat conflict. 
Maar veelal zijn de alternatieven nog beperkt in omvang en erg versnipperd waardoor er 
weinig aansluiting van gevestigde partijen en gemeentes plaatsvindt en er een gebrek aan 
vertrouwen en samenwerking heerst.  

Er lijkt in beperkte mate sprake van chaos, er zijn wel degelijk tegenstrijdigheden maar die 

tellen nog niet op tot disruptie van het bestaande systeem.  

De decentralisaties hebben wel degelijk chaos veroorzaakt bij gemeentes die zoekende zijn 
naar hun nieuwe rol, waarbij opvalt dat er vaak nog een gebrek is aan duidelijkheid over wat 
de rol precies inhoudt. Er is gebrek aan ruimte om te leren waardoor snel wordt teruggevallen 
op gewoontes gebaseerd op het oude systeem. Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuwe 
wet- en regelgeving (o.a. in de Omgevingswet)  waarvan nog niet duidelijk is of dit zal leiden 
tot onzekerheden, structurele veranderingen m.b.t. investeringen, keuzes, waarheden en 
autoriteit. De bestaande machtsverhoudingen en instituties houden vooralsnog stand. Er zijn 
daarom nog geen tastbare uitingen van onzekerheid in de praktijk te duiden als tekenen van 
chaos. 
 
Een aantal dominantie partijen leken door de crisis even in een onzekere positie te zijn 
gekomen, maar hebben zich hersteld, aangepast en gaan weer door met de dagelijkse praktijk. 
Minister Blok vertelt in een interview (Duurzaam Gebouwd feb 2017) dat de vastgelopen 
woningmarkt mede door het Woonakkoord weer is vlot getrokken. We kunnen dus wel 
degelijk spreken van een verharde weerstand tegen verandering, maar het lijkt er meer op dat 
dit weer zal leiden tot de optimalisatie van het bestaande systeem, met hier en daar een 
kleine aanpassing, dan de chaos fase. De spanningen die we zien zijn vaak bestaande 
tegenstrijdigheden die niet nieuw of ingegeven zijn door duurzaamheidstransities, zoals de 
concurrentie tussen regio vs regio, stad vs regio, stad vs stad, geld vs maatschappelijke 
waarde.  
 
Er is steeds meer aandacht voor opkomende tegenstrijdigheden: publiek vs privaat, top-down 
vs bottom-up, wijk als eenheid vs stad als geheel, verschil tussen de investeringshorizon van 
initiatieven en gevestigde partijen. Het lijkt erop dat er verschillende werelden ontstaan, die 
van het rijk en de ministeries, die van de gemeentes en andere lokale overheden en die van de 
bedrijven en ontwikkelaars en bewoners van de steden. Het ontbreken van verbindingen 
tussen deze werelden maakt dat er afzonderlijk aan oplossingen wordt gewerkt. Er is wel 
degelijk een discussie gaande over de kwantitatieve woningbouwopgave en waar deze 
woningen dan gebouwd moeten worden: binnenstedelijk of nieuwe grootschalige 
woningbouw buiten de bestaande stad. Maar er is nog geen sprake van op grote schaal elkaar 
tegensprekende wetten, instituties, conflict binnen coalities, opbreken samenwerkingen of het 
uit elkaar vallen belangenbehartiging, verstoring patronen en routines; ‘disrupties’ van 
concurrerende/opkomende denk- en werkwijzen. 

Institutionaliseren Afbreken 

http://challengestad.nl/
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Er zijn veranderingen gaande in wet- en regelgeving. Wel is er nog een groot verschil tussen 

nationaal en lokaal beleid waardoor het onduidelijk is of zij zal bijdragen aan een integrale 

en inclusieve benadering.  

Voorbeelden van nieuwe wet- en regelgeving op nationaal niveau die ingaan op aspecten van 

de transitie richting veerkrachtige en inclusieve stedelijke ontwikkelingen zijn de Crisis en 

Herstelwet (2010) en de voorbereiding van de nieuwe wet- en regelgeving met de 

Omgevingswet en de aanpassing kwaliteitswaarborging Bouw- en Woningtoezicht. Het is 

echter nog de vraag of deze zullen bijdragen aan de transitie of aan het optimaliseren van het 

bestaande systeem. Op het niveau van de lokale overheden zien we een aantal voorbeelden 

waarbij nieuwe structuren worden opgebouwd waarbij steden samenwerken aan het 

versterken van de economische positie in (metropool)regio’s, brainport, etc. Hierbij wordt 

gestreefd naar krachtenbundeling, kennisuitwisseling en alternatieve samenwerkingsvormen 

tussen bedrijven, overheden. 

Er zijn een aantal bestaande structuren afgebroken, maar dit heeft nog niet geleid tot een 
transitie in de stedelijke ontwikkeling op grote schaal.  
 
De veranderingen in wet- en regelgeving hebben geleid tot het afbreken van een aantal 
structuren met name op nationaal niveau. Hierdoor is de macht en autoriteit verplaatst naar 
de lokale overheden. Dit heeft echter nog niet geresulteerd in andere denkbeelden en 
routines op grote schaal, het verdwijnen van beroepen en het overbodig zijn van oude 
structuren of het verdampen van aandeelhouderswaarde. Het lijkt eerder op het verschuiven 
van verantwoordelijkheden. 
  

Stabiliseren Uitfaseren 
Hier zijn geen signalen voor  Hier zijn geen signalen voor 
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5.1 Waar hebben we het over? 
Klimaatadaptatie is een andere manier van denken over de manier waarop 

wordt omgegaan met de gevolgen van klimaatverandering in Nederland 

zoals hittestress, gevolgen van felle buien en langere periode van droogte. 

Dit heeft gevolgen voor de manier waarop we steden bouwen en 

infrastructuur aanleggen en omgaan met het landelijk gebied en de natuur. 

Het vraagt daarmee ook om andere manieren van organiseren en 

structureren van het ruimtelijke inrichting, watermanagement, 

energievoorziening, etc.  

In maatschappelijke veranderingen richting duurzaamheid en resilience 

kan klimaatadaptatie een belangrijke rol spelen. Wanneer we kijken naar 

de transitie van het watersysteem speelt klimaatadaptatie een centrale rol 

om te komen tot duurzame integrale aanpak. Hierbij draait het niet langer 

alleen om de aanleg van dijkversterking, rivierverruiming, zandsuppletie en 

verbetering stormvloedkeringen om gevolgen van overstromingen en 

wateroverlast tot een minimum beperkt zijn en de waterkwaliteit te 

garanderen.  

Klimaatadaptatie op zichzelf is geen transitie, daarom kijken we vanuit 

transitieperspectief vooral naar de maatschappelijke deelsystemen die in 

transitie zijn om bij te kunnen dragen aan een klimaatadaptief Nederland. 

In eerste plaats wordt hierbij gekeken naar waterbeheer, maar het raakt 

ook aan sectoren als ruimtelijke ordening, bouw en gebiedsontwikkeling. 

Rutger van der Brugge (2009) schetst in zijn proefschrift drie 

ontwikkelingsrichtingen voor de manier waarop klimaat adaptatie kan 

bijdragen aan de transitie in het watermanagement:  

1. Een succesvolle transitie richting nieuwe klimaatadaptatie 

programma’s waarbij landschappen zijn omgevormd tot 

geïntegreerde multifunctionele water opvang waarbij water 

gezien wordt als drijfveer voor de economie en kwaliteit aan 

gebieden toevoegt.   

2. Een succesvolle implementatie van klimaatadaptatie 

programma’s waarbij de rivierbedden zijn omgevormd.  

3. Een terugval naar sectoraal watermanagement.  

Wij kijken in dit stuk naar de staat van transitie zoals bedoeld in punt 1, 

waarbij we de gevestigde orde definiëren als de sectorale benadering van 

watermanagement, ruimtelijke ordening en infrastructuur. De opkomende 

orde definiëren wij als een integratie van verschillende domeinen om tot 

klimaatadaptieve ruimtelijke omgeving te komen waarbij landschappen 

(rivierbedden, stedelijke gebieden, landelijk gebied, etc.) zijn omgevormd 

tot geïntegreerde multifunctionele water- en hitte-opvang, waarbij 



 Werkdocument als bijlage bij Staat van Transitie: patronen van opbouw en afbraak in vijf domeinen 
 

34 
 

klimaatadaptatie gezien wordt als drijfveer voor de economie en kwaliteit 

aan gebieden toevoegt.  

5.2 Waar komen we vandaan? 
Voordat we spraken over klimaatadaptatie werd Nederland door middel 

van watermanagement en planologie beschermd tegen gevolgen van de 

weersomstandigheden. Watermanagement werd in Nederland lange tijd 

gezien als een publieke taak waarbij waterveiligheid en 

schoonwaterkwaliteit vanuit een technologische benadering door 

ingenieurs werd aangepakt. Door middel van investeringen in kennis en 

middelen zorgde dijken, bruggen, pompstations en het rioolsysteem voor 

een steeds efficiënter watermanagement. Deze verantwoordelijkheden 

waren bij wet vastgelegd en uitgevoerd door verschillende 

overheidsinstellingen en waterschappen met uitzondering van de 

onderzoeksinstellingen en drinkwaterbedrijven. De functies van het 

watermanagement systeem bestonden uit het beschermen van mensen en 

hun eigendommen tegen water gerelateerde gevaren, het gebruik maken 

van water als grondstof voor economie, het veiligstellen en onderhouden 

van schone water reserves, het opstellen van normen voor oppervlakte 

water en grondwaterkwaliteit, de afvalwater zuivering en het beschermen 

van de natuurlijke watercyclus tegen bijwerkingen.  

Tot 1970 is de cultuur van de sector te omschrijven als technocratisch, met 

een sterk geloof in menselijke mogelijkheden alles te controleren. 

Problemen kunnen worden opgelost door innovatie: Optimaliseren van het 

voorkomen van overstromingen. De sector was sectoraal georganiseerd, 

de verschillende sectoren opereren zelfstandig, hiërarchisch 

georganiseerd. Waterschappen waren verantwoordelijk voor lokale 

kwaliteit. Normen waren vastgesteld op nationaal niveau en werden 

doorvertaald naar lokaal niveau. In de praktijk werd gewerkt met 

geavanceerde technieken en systemen, afgestemd op het soort water: 

huishoudelijk gebruik, landbouw, industrie etc. De meanderende rivieren 

waren genormaliseerd om de scheepsvaart te faciliteren en de 

naastgelegen gebieden als landbouwgrond te kunnen gebruiken. 

Deltawerken, computermodellen, etc. werden ingezet om het land tegen 

de zee te beschermen.  

Na 1970 veranderde het regime met de uitvoering van de Delta werken in 

Zeeland, toen er ecologische problemen ontstonden door het afsluiten van 

de zee. Er kwam oppositie tegen de manier waarop werd omgegaan met 

het watermanagement. Duurzaamheid werd belangrijk (club van Rome, 

Limts to Growth, wet tegen vervuiling oppervlakte water, actiegroepen 

duurzaamheid werden opgericht. Er ontstond een omslagpunt, waarna ook 

ecologische criteria werden meegewogen (naast de gebruikelijke cost-

benefits analyses) en verschillende disciplines betrokken werden bij de 

ontwikkeling van waterwerken. De verantwoordelijkheid voor oppervlakte 

water werd verplaatst naar de lokale overheden en nieuwe wet voor 

waterschappen waarin ze ook natuurbescherming, recreatie en 

landschapszaken in de portefeuille kregen. Ook de omgang met de rivieren 

veranderde door de integratie van ecologische aspecten in het 

waterregime na de overstromingen in 1991 en 1995 werd het programma 

ruimte voor de rivieren gestart. Hierbij werd er naast ecologie ook veel 

meer nagedacht over de ruimtelijke implicaties en oplossingen. 

5.3 Welke alternatieven ontstaan?  
Met het programma “Ruimte voor de rivier en water” kwam er verandering 

in dit systeem. Niet langer werden alle gebieden tegen overstromingen 

beschermd, naar er moesten keuzes gemaakt worden voor gebieden die 

wel/niet kunnen overstromen. Water werd hierbij gezien als drijfveer voor 

de Nederlandse economie: een randvoorwaarde voor het goed 

functioneren economie en als (kennis)export product. Met deze nieuwe 

benadering werd het doel de ecologische kwaliteit van water en de 
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omringende gebieden bevorderen om bij te dragen aan duurzaamheid en 

de millennium development goals en in te zetten op communicatie en 

participatie rond het thema klimaatadaptatie. Via gebiedsontwikkeling 

keek over de grenzen van de watersector naar samenwerking en synergie 

met andere sectoren. Hierbij werd het ruimte geven aan water onderdeel 

van de ontwikkeling van stedelijke en landelijke gebieden door het zoeken 

van combinaties met andere sectoren en experimenteren met drijvende 

constructies voor wonen en bv landbouw. Klimaatverandering werd in 

deze benadering niet alleen als bedreiging gezien maar ook als kans. Met 

het Deltaprogramma 2017 gezocht naar nieuwe manier van werken op drie 

terreinen: de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid en een 

waterrobuuste en klimaatadaptieve ruimtelijke inrichting.  

Watermanagement en klimaatadaptatie als integrale opgave 

Er is een toenemende aandacht voor de integratie van klimaatadaptatie 

oplossingen in ruimtelijkbeleid waarbij gezocht wordt naar 

multifunctionele oplossingen voor waterberging en warmteabsorptie door 

stedenbouwkundige inpassingen, in gebouwen en infrastructuren. 

Bijvoorbeeld door middel van groene gevels en openbare ruimten, wadies 

en waterpleinen die zowel bijdragen aan waterberging als aan verkoeling 

tijdens warme periodes.  

Gebiedsgerichte sturing 

Met gebiedsontwikkeling en de omgevingsvisie wordt geëxperimenteerd 

met nieuwe sturingsvormen vanuit een gebiedsgerichte benadering. 

Hierbij worden verschillende actoren (professionals verschillende 

achtergronden samenwerken met publieke en private partijen, burgers en 

bewonersinitiatieven) betrokken in een proces om te komen tot integrale 

oplossingen waarbij o.a. klimaatadaptatie een rol speelt.  

Groene infrastructuur en Nature-Based-Solutions 

Er ontstaan verschillende (burger)initiatieven en experimenten met groene 

infrastructuuroplossingen en Nature-Based-Solutions zoals groene en 

slimme daken, stadslandbouw, waterpleinen, etc. Hierbij wordt de natuur 

als inspiratiebron genomen voor het ontwerp (bijvoorbeeld biomimicry, 

cradle-to-cradle) dat bijdraagt aan wateropslag, warmte accommodatie, 

biodiversiteiten bevordering en dergelijke. Hierbij wordt gezocht naar 

meerwaarde en synergiën tassen klimaatadaptatie, gezondheid, recreatie, 

educatie en sociale inclusie.  

5.4 Patronen van opbouw en afbraak  
De inschatting van de staat van transitie staat hieronder gevisualiseerd en 

wordt in de tabel verder toegelicht aan de hand van voorbeelden.  

 
Figuur 5: Staat van transitie naar klimaatadaptatie
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Opkomend Gevestigd  

Experimenteren Optimaliseren 
Er wordt volop geëxperimenteerd met lokale oplossingen om klimaatadaptatie integraal 

mee te nemen in participatieve trajecten die de waarde toevoegen aan de omgeving. 

Deze nieuwe praktijken ontstaan vanuit een lokaal initiatief waarbij klimaatadaptatie als 

onderdeel wordt meegenomen maar niet leidend is. Voorbeelden zijn het vergroeven van een 

plein of woonwijk, groendaken, autarkische woningen, regeneratieve (stads)landbouw, 

drijvend bouwen van woningen en andere voorzieningen en sociale innovatie.  

Het conservatieve karakter van de sector maakt dat veel maatregelen zich richten op het 

innovaties voor klimaatadaptatie als het optimaliseren en verbeteren van het bestaande.  

Nederland kent een lange geschiedeis in watermanagement als overheidstaak. Het belang van 

waterveiligheid zit diep geworteld in de bestaande wet- en regelgeving waardoor de 

meerderheid van de maatregelen bestaan uit beproefde en gestandaardiseerde oplossingen 

voor verharding, materialisering en dimensionering. Duurzaamheid wordt hieraan toegevoegd 

in de vorm van efficiëntie (materiaal besparing of andere reduceringsmaatregelen) in 

tegenstelling tot redundantie of eco-effectieve maatregelen die in eerste instantie een hogere 

investering vragen. 

Versnellen Destabiliseren 
Er zijn duidelijke signalen voor versnelling te herkennen aan het toenemend aantal 

netwerken, subsidies en programma’s op nationale en stedelijke schaal. 

Naast de nationale klimaatadaptatiestrategie heeft Rotterdam de RAS en Amsterdam het 

Amsterdam Rainproof programma. Er zijn diverse netwerken opgericht voor steden (bijv. Delta 

city network C40 connecting delta cities, 100 RC), bedrijven (bijv. Rotterdam business 

network), kennisontwikkeling (bijv. kennis voor klimaat network en natuurlijk kapitaal 

waardering zoals TEEBstad) en praktijknetwerken (bijv. ecodorpennetwerk). Hiernaast zijn er 

ook specifieke subsidies en innovatieprojecten op nationaal, regionaal en lokaal niveau die 

kleinschalige experimenten ondersteunen (bijv. Hoogheemraadschap Delftland, 

groendakensubsidie in Rotterdam, afkoppeling HWA in Nijmegen).  

De destabilisatie van het oude watermanagement systeem lijkt voorbij maar de urgentie 

voor een overgang naar een integrale aanpak op basis van klimaatadaptie wordt nog zeer 

verschillend ervaren. 

Het bewustzijn en kennis over de gevolgen voor vitale en kwetsbare functies door 

overstromingen (bijv. hevige regenval leidt tot overbelasting riool of hittestress tot 

gezondheidsrisico’s) zijn toegenomen en er wordt onderzoek uitgevoerd naar verhoogde kans 

op nieuwe ziektes. Het urgentiegevoel is weldegelijk toegenomen bij overheden en 

beheerders maar er is nog een gebrek aan draagvlak, kennis en inzet bij het grote publiek 

waardoor maatregelen op privaat grondgebied achterblijven. Er wordt op verschillende 

manieren gewerkt aan communicatie over overstromingsrisico’s (bijvoorbeeld de website 

overstroomik.nl maar ook een TV serie zoals “Als de dijken breken” draagt bij aan publieke 

bewustzijn.  

Emergentie Chaos 
Op sommige vlakken krijgt de ontwikkeling echt voet aan de grond: nieuwe 

samenwerkingsverbanden zijn ontstaan en de noodzaak tot maatregelen staat niet meer ter 

discussie. 

Er ontstaan nieuwe coalities waarin overheid werkt samen met bedrijven, ondernemers, 

(kennis)instellingen samen werken zowel nationaal, regionaal als internationaal (bijv. 

klimaatadaptieve steden programma, Greendeals Infranatuur & Groene daken, PBL, Topsector 

Er is amper sprake van chaos op een aantal individuele cases na wordt klimaatadaptatie 

overgenomen in nieuwe structuren.  

Een aantal mensen ervaart onzekerheden bijvoorbeeld wanneer een gebied wordt 

aangewezen als overstromingsgebied en het huidig gebruik ter discussie komt te staan. Wel 

zijn er een aantal tegenstrijdigheden zoals landbouw versus waterkwaliteit en recreatie, 

drijvend bouwen versus natuurwaarden, elektriciteit versus water (bijv. dakoppervlakte voor 

energie opwekking of groendak of laadpalen op plaatsten met hoogwater). 
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water, ICLEI adaptatie netwerk, City Deal voor klimaatbestendige steden, STOWA, Global 

Centre of Excellence on Climate Adaptation in Nederland. 

Institutionaliseren Afbreken 
Veel klimaatadaptatie maatregelen zijn een direct gevolg van de uitvoering van een 

overheidsprogramma .  

Voorbeelden bestaan uit Ruimte voor de rivier, Plan ooievaar, Waterwet, Deltaplan 

Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater Leven met water, de nationale 

klimaatadaptatiestrategie (NAS). Ook zien we bij een aantal gemeentes verplichte afkoppeling 

HWA en het Opleidingsprogramma NederLandBovenWater waarin energietransitie, 

klimaatadaptatie en circulair grondstoffengebruik wordt geïntegreerd in een aanpak voor 

gebiedsontwikkeling. Daarnaast wordt er gewerkt aan de voorbereiding van het Deltaplan 

Ruimtelijke Adaptatie, NEN-ISO 37120:2014 (eng) Duurzame ontwikkeling en veerkracht van 

gemeenschappen en de Omgevingswet (meer integrale aanpak, domein overstijgend omgaan 

met water vanuit gebiedsgericht werken).  

Er zijn al een flink aantal bestaande structuren afgebroken gebieden teruggegeven aan de 

natuur en wetgeving die is aangepast.  

 

 

 

Stabiliseren Uitfaseren 
Continue worden er geleidelijke aanpassingen en innovaties richting meer klimaatadaptatie 

verder uitgewerkt en gedetailleerd. 

De verliezers werden zichtbaar toen de overstromingsgebieden van de rivieren ontruimt 

moesten worden, waardoor mensen moesten verhuizen en soms ook van beroep moesten 

veranderen (bijv. van boer naar natuurbeheerder).  

 


