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Zweven door het planproces

Voorwoord

Voor u ligt een rapport waar zes maanden overwegend met plezier aan gewerkt is. Hoewel 
soms lastig, is het samenwerking een waardevol element van het afstudeervak geworden. Er zijn 
twee (soms moeilijk verenigbare) meningen, twee manieren van denken over wat moet worden 
opgeschreven en op welke manier. Dit leidde tot de nodige discussies, die essentieel waren om 
tot dit eindwerk te komen. Door telkens kritisch tegenover elkaar te blijven, komen betere 
argumenten boven, wat weer leidt tot een beter verslag.

Voor ons is was dit de eerste van een tweetal afstudeerwerken. Het begin was dan ook lastig, 
omdat nog niet helemaal duidelijk was wat precies van ons verwacht werd. Gaandeweg kreeg 
het onderzoek steeds meer vorm en werd de uitdaging om tot een goed eindproduct te komen. 
Het onderzoek vormt goede ervaringen om mee te nemen naar het grote afstudeervak.

Uiteraard horen in een voorwoord ook de nodige bedankjes thuis. Allereerst willen wij Raoul 
Beunen bedanken voor de begeleiding die het ons mogelijk maakte dieper op het onderwerp 
in te gaan en de rode draad vast te houden. Op de nodige momenten heeft hij ons vrijgelaten 
in ons proces, maar als begeleiding nodig bleek, was hij bereid de tijd ervoor te nemen om het 
onderzoek op de rails te krijgen en uit te diepen. Onze dank gaat ook uit naar de verschillende 
personen die we hebben kunnen interviewen. We zijn blij dat ze tijd voor ons onderzoek hebben 
willen vrijmaken. Zonder de interviews hadden we geen compleet beeld kunnen geven. Een 
overzicht van geïnterviewden is te vinden achter in dit rapport.

Daarnaast willen wij Sanne Broekhof, Mathijs van Vliet en Jasper de Vries bedanken voor 
hun bijdrage aan het rapport, enerzijds door discussie, anderzijds door commentaar op het 
geschreven werk. Onze mede afstudeergenoten uit kamer A305 willen we bedanken voor de 
altijd gezellig werksfeer.

Wij wensen u als lezer veel leesplezier toe,
Wouter Holtslag & Marlies Meijer
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Zweven door het planproces

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de samenhang tussen problemen en oplossingen in een planproces en 
de invloed van betrokkenen daarop. De meeste beleidsmakers gaan ervan uit dat problemen 
en oplossingen verschillende fasen zijn in een planproces en elkaar opeenvolgen. Er is echter 
voldoende aanleiding om deze veronderstelling niet als vanzelfsprekend aan te nemen. Het 
doel van dit afstudeeronderzoek is: “Het inzichtelijk maken van de interactie tussen problemen 
en oplossingen in planprocessen van grote infrastructurele projecten; en de invloed van 
betrokkenen hierop”. De hoofdvraag is: “Hoe verhouden problemen en oplossingen zich tot 
elkaar in een groot infrastructureel planproces en wat is de invloed van betrokkenen hierop?”. 
Dit is onderzocht door het bestuderen van literatuur enerzijds en het uitvoeren van een case 
studie anderzijds. Als case studie is de Zuiderzeelijn gekozen, vanwege de lange duur van het 
project en de grote belangen die betrokkenen bij het project hadden. Om inzicht te krijgen in 
deze case zijn diverse betrokkenen geïnterviewd en geschreven bronnen bestudeerd.

Het theoretisch kader omvat drie theoretische benaderingen: de beleidslevenscyclus van 
Winsemius, de policy soup van Kingdon en het onderzoek van Flyvbjerg naar grote 
infrastructurele projecten en invloed van betrokkenen. Winsemius beschrijft planprocessen als 
geordend geheel. Er worden vier fasen doorlopen, van erkenning van een probleem tot uitvoer 
van een oplossing. Tevens stipt hij aan dat planprocessen beïnvloed worden door een drietal 
principes, die ten grondslag liggen aan nieuw beleid: effectiviteit, efficiëntie of gelijkheid. 
Het perspectief van waaruit Winsemius schrijft is dat van betrokken personen. Kingdon ziet 
planprocessen niet als geordend, maar als bestaande uit drie fluctuerende stromen: problemen, 
oplossingen en politiek draagvlak. Op het moment dat deze bij elkaar komen ontstaat er een 
policy window en is het mogelijk nieuw beleid te lanceren. Het perspectief van waaruit Kingdon 
schrijft is die van een toeschouwer of wetenschapper. Flyvbjerg heeft veel onderzoek gedaan 
naar wat er allemaal mis gaat bij grote infrastructurele projecten. In dit onderzoek spelen de 
termen optimism bias en strategic misrepresentation een grote rol. Deze termen geven aan 
op welke manier betrokkenen invloed kunnen uitoefenen op een planproces. Optimism bias 
houdt in dat mensen geneigd zijn vooral de positieve kant van de toekomst te zien en dat 
hun beeld daardoor niet altijd even realistisch is. Deze vorm van beïnvloeding is onbewust en 
vindt vaak aan het begin van een planproces plaats. Strategic misrepresentation houdt in dat 
betrokkenen bewust een project anders proberen voor te stellen (door lagere kosten en hogere 
baten te presenteren), om het uit te laten voeren. 

In het onderzoek is de Zuiderzeelijn gebruikt als case. De Zuiderzeelijn is een spoorlijn die 
Groningen met Amsterdam moet verbinden, via de Flevopolders. De Zuiderzeelijn kent een 
lange voorgeschiedenis. In de jaren zeventig kwam het project voor het eerst ter sprake, en ook 
in de decennia daarna kwam het project nog regelmatig op tafel, echter zonder dat er serieuze 
stappen richting uitvoer werden ondernomen. In 1997 veranderde dat. De economische 
problematiek in het Noorden bleek serieus en de commissie Langman stelde dat de situatie 
moest en kon verbeterd worden. Het Noorden koppelde hier als oplossing de Zuiderzeelijn 
aanvast. Betere bereikbaarheid zou leiden tot economische groei. Consortium Transrapid 
kwam met het voorstel om een magneetzweefbaan over dit traject aan te leggen. De minister 
van Verkeer en Waterstaat ging akkoord en er werden veel onderzoeken uitgevoerd. Door 
tegenvallende resultaten van Betuwelijn en HSL-Zuid rond 2004, sloeg de stemming echter 
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om. De commissie Duivesteijn onderzocht vervolgens het planproces van de Zuiderzeelijn 
tot dan toe. Ze concludeerde dat er nieuw onderzoek nodig was naar de nut en noodzaak 
van de Zuiderzeelijn. Vanaf dat moment komt het project in een neerwaartse spiraal terecht. 
Economisch ging het niet voor de wind en er wisselden in die tijd veel kabinetten. Voorstanders 
van de lijn ervaren dit als een dramatische periode, in hun ogen werd er alles aan gedaan om 
het project af te blazen. Andere geïnterviewden kijken positiever naar deze ontwikkelingen. 
Als uit het nieuwe onderzoek een andere oplossing naar voren komt, die ook beantwoordt 
aan de problematiek en meer kostenefficiënt is, dan verdient deze de voorkeur. Eind 2007 
werd besloten de Zuiderzeelijn niet uit te voeren en te kiezen voor een alternatief pakket aan 
maatregelen. Alle geïnterviewden zien dit niet als het einde van het project, het zou goed 
mogelijk zijn dat de Zuiderzeelijn over tien tot vijftien jaar weer op de agenda staat. 

Uit de theorie en praktijk komen verschillende perspectieven naar voren van waaruit het 
planproces kan worden beschreven. Betrokkenen beschrijven het proces in een serie van 
logische stappen die leiden tot uitvoer van het project. Daarbij word alleen gekeken naar de 
meest recente keer dat het project op de agenda staat. Voor wetenschappers en buitenstaanders 
daarentegen, ziet het proces er ongeordend uit. Het project komt in de loop der jaren meerdere 
malen op de agenda voor, problemen, oplossingen en politiek draagvlak fluctueren.
In het planproces spelen de verschillende stromen (problemen, oplossingen en draagvlak) 
die Kingdon onderscheidt een grote rol. Betrokkenen zijn continu bezig de problemen die 
zij ervaren en mogelijke oplossingen aan draagvlak te binden, ze proberen de stromen te 
beïnvloeden, op zoek naar policy windows. Een policy window maakt niet alleen het nemen 
van een go beslissing mogelijk, maar ook no go beslissingen. Dit laatste is terug te zien in de 
laatste fase van de Zuiderzeelijn (na 2004). Policy windows kunnen ook gemist worden, een 
nieuw window zal afgewacht of gecreëerd moeten worden.
Betrokkenen proberen de stromen in het planproces te beïnvloeden. Dit doen ze enerzijds 
onbewust, door optimism bias. Dit is ook het moment dat het gelijkheidsprincipe een 
belangrijke plaats in discussies inneemt. Later speelt strategic misrepresentation een grotere 
rol. Problemen en oplossingen worden dan bewust anders voorgesteld om draagvlak vast te 
houden. Omdat kosten tegenvallen, ligt in deze fase vaak nadruk op het efficiëntieprincipe. 
Het is opvallend dat weinig aandacht is voor het effectprincipe in planprocessen. Uit het 
onderzoek blijkt dat strategic misrepresentation ook ingezet zou kunnen worden om aan te 
sturen op no go beslissingen. 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten kunnen vier aanbevelingen worden gedaan, 
voor de praktijk en voor vervolg onderzoek. 
Praktijk:

- Vaak worden eerdere fasen van een project vergeten. Betrokkenen kunnen dan leren 
deze eerdere momenten en de conclusies die toen zijn getrokken. 

- Focus op meer effectiviteit. Vaak ligt de focus vanuit de overheid op efficiëntie, dit 
geeft andere betrokkenen ruimte voor strategic misrepresentation of halfbakken 
oplossingen. 

Vervolgstudie:
- Uit het onderzoek bleek dat betrokkenen ook kunnen aansturen op afstel van het 

project. Of en hoe strategic misrepresentation hier een rol in speelt zou onderzocht 
kunnen worden.

- Sommige betrokkenen hadden het idee dat er sprake was van strategic 
misrepresentation, anderen niet. De vraag is waar de grens ligt en of het ervaren van 
strategic misrepresentation voldoende is. 

samenvatting
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Summary

This research focuses on the relation between problems and solutions in planning processes and 
de influence stakeholders can have on this relation. Most policy makers assume problems and 
solutions to be different phases of the planning process. There is enough reason to believe that 
this assumption is flawed. This research uses the Zuiderzeelijn case to show another relation 
between problems and solutions. The objective of the study is to describe the relation between 
problems and solutions in large infrastructure planning processes, and the influence stakeholders 
have on this relation. The methods used are: a literature study to obtain information on different 
theories about the relation between problems and solutions in policy processes and a case a case 
study. The Zuiderzeelijn is chosen for being a long term project with a lot of discussion around 
it. Different involved parties were interviewed and written material was studied to get insight 
in the case.

Three theoretical approaches are described in the theoretical framework: The policy lifecycle of 
Winsemius; de policy soup of Kingdon; and the research Flyvbjerg did on large infrastructure 
projects. Winsemius describes a planning process as a structured event in which four phases 
can be distinguished, starting at recognition of the problem to implementing the best solution. 
Furthermore choices in planning processes are based on three background motives: effectivity, 
efficiency and equality. Winsemius describes planning processes mostly from a participant point 
of view. According to Kingdon planning processes consist of three streams: problems, solutions 
and political support. If the the streams come together, a policy window is formed. A policy 
window is the opportunity to implement new policy. Kingdon describes planning processes 
from a scientist point of view. Flyvbjerg conducted research on large infrastructure projects. 
Both the reason why large projects are implemented and the way participants influence the 
planning process were investigated. There are two ways for participants to influence planning 
processes. Optimism bias, which is an unintentional more positive view on the future inherent 
to all participants. Optimism bias usually exists in the beginning of a planning proces. Strategic 
misrepresentation is the intentional withholding or changing of information about the project by 
a participant. This is done to display a more positive picture and get the project implemented. 

Several times in recent history a Zuiderzee railway has been proposed. This is a railway connecting 
Amsterdam to Groningen. The proposed line would use the newly gained IJselmeer polders 
thereby shortening the travel distance. Though the project was proposed several times it was 
not until 1997 that the project got serious attention from politics. The Langman committee 
presented a study, which showed northern parts of the Netherlands had a serious economic 
backlog. To counter this action had to be taken. The Northern provinces saw a solution in 
construction of a railway. Better accessibility would lead to economic growth. Later in the 
process the Transrapid consortium added their new Magnetic Levitation technology to this 
possible solution. The Minister of Traffic affairs agreed to start a procedure to investigate the 
feasibility of different alternative railways. Around 2004 the Betuwe and HSL-Zuid railways 
encountered higher costs then predicted. The Duivesteijn committee conducted a study on 
the process of large infrastructure projects in the Netherlands, the Zuiderzeelijn was included 
as one of these projects. The benefit and necessity of the Zuiderzee railway were insufficiently 
discussed according to the committee. From that moment chances for implementation 
were decreasing. The economic situation became uncertain and the rapid changing cabinets 
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prevented decisions to be taken. Proponents of the Zuiderzee railway see this as a dramatic 
phase in the project, they felt everything was done to stop the project. The renewed research 
on feasibility concluded a alternative package of measures would have a better impact on the 
region. Proponents lost faith in the Zuiderzee railway solution and finally the decision was 
made to accept the alternative package of measures. Although the railway has disappeared 
from view al interviewed people think the project will be back on the agenda within fifteen 
years.

The research shows that the perspective of a person is very important when describing a 
planning process. The interviewees often described the process in a structured overview. They 
only see the most recent flow of events, while outsiders, including researchers, look at the 
total picture and see a more unstructured process. Problems, solutions and political support 
seem to fluctuate more in a larger timescale.
The different streams described by Kingdon (problems, solutions and political support) are 
important in describing the planning process. Participants are working on redefining the 
streams all the time in order to work on solutions for the problems they experience and 
find political support. This research also showed policy windows are not only created for go 
decisions, but also for no go decision. This can be illustrated by the final part of the Zuiderzee 
railway process (from 2004). When policy windows are not recognized by participants, the 
window may be missed and the participants have to create or wait for a new window.
Participants try to influence the streams in the planning process. This can be done in two 
ways. All participants are effected by optimism bias which leads to a larger political support. 
In this phase bringing equality as guiding principle has greater influence. Later on some 
participants use strategic misrepresentation to influence the process. Problems and solutions 
are represented differently in order to find more support for implementation. In this phase 
the efficiency principle is more important. The study showed that strategic misrepresentation 
might also be used to cancel a project. 

From the conclusions different recommendations for planning practice and further research 
can be derived. 
Recommendations

- Participants should more often look at previous times a certain planning subject 
reached the agenda. Lessons from the past are often forgotten.

- Governments should focus more on effectivity. Efficiency is used more often but it 
leads to the use of strategic misrepresentation by participants. Using effectivity as a 
guiding criteria will prevent ill defined solutions.

Further research
- The research showed participants can also use strategic misrepresentation to terminate 

projects. More research can be conducted on this topic, especially on the role of 
strategic misrepresentation.

- The use of strategic misrepresentation appears to be hard to prove. Often participants 
feel they are being manipulated but proof is lacking. It is interesting to research if and 
how this feeling alone influences the planning process. 

summary
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Problemen en oplossingen worden vaak in samenhang met elkaar genoemd; zo ook in dit 
onderzoek. Iemand, of een groep, ervaart een probleem, en daarvoor wordt een oplossing 
gezocht. In de ruimtelijke ordening wordt vaak van deze volgorde uitgegaan. In de opleiding 
is dit terug te zien in beschrijvingen van het planproces. De boeken Planning voor stad en land 
(Hidding & van den Brink, 2006) en Planning under Pressure (Friend & Hickling, 2005) 
zijn hier voorbeelden van. Beide boeken behandelen een planproces als een opeenvolging van 
stappen, die genomen worden door planners. Het planproces wordt omschreven als een ordelijk 
proces zolang men de stappen doorloopt. Als dit gebeurt zal tot een goed beargumenteerd 
eindproduct gekomen worden. Het begin is telkens het opschrijven van problemen en het 
eindigt met de uitwerking en implementatie van oplossingen.

De volgorde van probleem naar oplossing klinkt logisch, toch insinueert onderstaande quote 
dat een omgekeerde volgorde ook mogelijk is.

Like most human beings, policy makers do not like to talk about problems for which they see 
no viable solutions. In other words: they will only discuss serious problems if they see a chance 
to deal with them. So when policy makers accept that something is wrong and that there 
indeed is a problem, they usually already have an idea about what has to be done. (Aarts & 
Van Woerkum, 2000)

Problemen zonder oplossingen komen blijkbaar weinig voor. Beleidsmakers houden, net als 
de meeste mensen, ook van succesverhalen. Betrokkenen, die alleen maar problemen ervaren 
vinden weinig gehoor of draagvlak. Problemen die niet kunnen worden opgelost verdwijnen 
uit het zicht en komen pas weer ter sprake op het moment dat er wel een oplossing in zicht 
is. Andersom lijken er ook oplossingen te bestaan die op zoek zijn naar problemen, om zo tot 
uitvoer te komen. Dit onderzoek gaat over de samenhang tussen problemen en oplossingen en 
de invloed die betrokkenen hier op uitoefenen.

Het Zuiderzeelijn project is gebruikt om het onderwerp te bestuderen. Enerzijds omdat het 
project lang loopt en daarmee een reeks aan problemen en oplossingen blootlegt, anderzijds 
omdat het een project is waar verschillende betrokkenen groot belang bij hebben. De invloed 
van betrokkenen op het planproces is duidelijk waarneembaar.

Zuiderzeelijn
De oorsprong van het Zuiderzeelijn project ligt in 1968, toen het na het droogleggen van 
de Flevopolders mogelijk werd om een verkorte verbinding aan te leggen tussen Amsterdam 
en Groningen. Daarna is de Zuiderzeelijn nooit meer helemaal van de agenda verdwenen. 
In de jaren zeventig, tachtig en negentig is er druk gediscussieerd over de uitvoer van het 
project en de voordelen die het zou opleveren (Leeuwarder Courant, 2007). Telkens verschilt 
de context een beetje met de vorige keer dat het project ter sprake kwam. En telkens verdween 
het project ook weer van de agenda, als oplossing die zijn probleem kwijt was. De laatste keer 
dat de Zuiderzeelijn in beeld was, was ook de hardnekkigste keer. Het begon in 1997, toen de 
commissie Langman een rapport uitbracht waaruit bleek dat de economische achterstand in 
Noord-Nederland zo serieus was, dat er wel stappen ondernomen moesten worden, om deze 
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Figuur 1.1   
Globaal tra-
ject Zuider-

zeelijn  (rode 
lijn) (bron: 

www.zuider-
zeelijn.nl)

14

achterstand op lange termijn bij te kunnen stellen. De noordelijke 
provincies koppelden hier de Zuiderzeelijn aan vast. Tien jaar later, 
op 27 november 2007, is besloten de lijn toch niet uit te voeren. Hier 
ging veel aan vooraf, zoals de introductie van de magneetzweefbaan als 
alternatief, de intensieve lobby die vanuit het Noorden werd gevoerd, 
het advies van de commissie Duivesteijn voor een nieuw onderzoek en 
de acties die vanuit het Noorden in Den Haag werden gevoerd voor 
de uitvoer van de lijn. 

Uit de bovenstaande twee paragrafen kan de volgende probleemstelling 
worden geformuleerd:
Grote infrastructuurprojecten, zoals de Zuiderzeelijn, komen meerdere 
malen op de agenda terug en lijken zich daardoor los te bewegen van 
problemen, terwijl de huidige besluitvorming uitgaat van processen met 
een helder begin en een eind
In het onderzoek zal worden geprobeerd dit probleem uit te zoeken 

en zodoende meer inzicht te geven in planprocessen. De opzet van dit onderzoek is in de 
komende paragraaf te lezen.

Het onderzoek
De Zuiderzeelijn was een aanzet om planprocessen nader te onderzoeken. Na de oriëntatiefase 
werd duidelijk dat dit project meerdere malen op de besluitvormingsagenda terecht is gekomen 
en dat dit wellicht bij veel meer projecten het geval is. Dit was de aanleiding om dit afstudeervak 
te wijden aan besluitvormingsprocessen en in het bijzonder de plaats die problemen en 
oplossingen daarin innemen te analyseren. Problemen en oplossingen komen niet zomaar 
uit de lucht vallen, hoe het planproces er ook uit ziet. Er zijn altijd mensen die betrokken 
zijn en ergens op aansturen of iets als een probleem of oplossing ervaren. Een planproces 
valt of staat niet met een klinische beschrijving van wat gebeurt of zou moeten gebeuren. 
Om meer te weten te komen over de achtergrond van wat echt speelt, is in deze scriptie de 
focus gelegd op de betrokkenen en hun invloed. Daarnaast is al gesteld dat de Zuiderzeelijn 
een belangrijke plaats inneemt in de aanleiding van ons onderzoek. Om niet alle projecten 
over één kam te scheren richt dit onderzoek zich op grote infrastructurele projecten. Deze 
worden vaak gekenmerkt door hun lange voorbereidingsfase, enorm scala aan betrokkenen 
en grote investeringen. Door de grootschaligheid van een project worden veel aspecten van 
het planproces uitvergroot (Flyvbjerg, 2003). De belangen van de betrokkenen zijn groter, de 
impact van het project is groter: een magneetzweefbaan wordt niet aangelegd voor de komende 
dertig jaar, maar laat een blijvende afdruk achter in het landschap. Aan grote projecten wordt 
meer geld besteed en de tijdspanne van het project is groter dan van kleine projecten. Door de 
grootsheid van een project is het gemakkelijker verschillende aspecten te benoemen, is er meer 
geschreven over het project en leent het zich daardoor goed voor het trekken van conclusies die 
algemeen toepasbaar zijn. Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling:

Het inzichtelijk maken van de interactie tussen problemen en oplossingen in planprocessen van grote 
infrastructuurprojecten; en de invloed van betrokkenen op deze interactie.

Om deze doelstelling te halen zullen de volgende vragen in het onderzoek aan bod komen:

Hoe verhouden problemen en oplossingen zich tot elkaar in een groot infrastructureel planproces en 
wat is de invloed van betrokkenen hierop?
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- Hoe kan het verloop van planprocessen beschreven worden?
- Welke plaats nemen problemen en oplossingen in het planproces in?
- Wat is de invloed van betrokkenen op de interactie tussen problemen en oplossingen?

Dit onderzoek is niet het eerste dat wordt uitgevoerd om planprocessen nader te bestuderen. 
Ook is het niet het eerste onderzoek dat wordt uitgevoerd naar de Zuiderzeelijn. Desondanks 
denken wij met dit onderzoek iets toe te kunnen voegen aan de huidige kennis op het gebied 
van planprocessen van grote infrastructurele projecten. Er is weinig onderzoek gedaan naar 
het komen en gaan van projecten. Over projecten die niet goed worden uitgevoerd en over de 
samenhang tussen problemen en oplossingen blijkt weinig bekend te zijn. De Zuiderzeelijn 
was uitgebreid onderwerp van onderzoek, ook op wetenschappelijk niveau. Deze onderzoeken 
focusten echter op de economische aspecten, de kosten-batenanalyse en de juistheid van 
het besluit. De structuur van het planproces wordt in eerdere onderzoeken als een gegeven 
beschouwd. Dit onderzoek zal juist de verschillende visies op de structuur van planprocessen 
onderzoeken.

Onderzoeksmethode
Het onderzoek is te plaatsen in de sociaalconstructivistische traditie. Hiermee wordt bedoeld 
dat er vanuit gegaan wordt dat kennis en onderzoek subjectief zijn; het perspectief van de 
onderzoeker is van belang voor de resultaten die hij of zij zal vinden (Creswell, 2003). Volgens 
Sociaalconstructivisten krijgt iedereen vanaf zijn geboorte een bepaalde cultuur mee die hij of 
zij vervolgens als bril gebruikt om de wereld te begrijpen. Verschil van interpretatie is zowel in 
onderzoek als in de praktijk een belangrijk gegeven. In dit onderzoek staan de meningen en 
interpretaties van betrokkenen centraal. Doordat door verschillende brillen wordt gekeken is 
het mogelijk de case en de verschillende inzichten van betrokkenen op de case goed te begrijpen. 
Het onderzoek is daarmee een kwalitatief onderzoek waarin bestaande theorie als basis wordt 
gebruikt voor nieuwe inzichten.

Het onderzoek wordt opgezet vanuit literatuur die in een verkenning van het onderwerp 
naar voren is gekomen. Deze literatuur is deels afkomstig uit andere vakgebieden. De drie 
hoofdbronnen die gebruikt worden zijn:

- Gast in eigen huis (Winsemius, 1987) 
- Agendas, Alternatives, and Public Policies (Kingdon, 2003)
- Megaprojects en Risk (Flyvbjerg, 2003)

 
Deze worden dan ook uitgebreid beschreven in het theoretisch kader. Uiteraard is dit niet alle 
beschikbare literatuur. Er is een keuze gemaakt voor verschillende perspectieven om zo een 
beter beeld te krijgen hoe planprocessen gezien worden.

In het onderzoek is gekozen voor het bestuderen van één project, ofwel één case. Het belang van 
case studies werd in het verleden niet altijd onderschreven, maar tegenwoordig ligt dat anders. 
Het gebruik van een case in de hedendaagse sociale wetenschappen een veelvoorkomende 
werkwijze. Zowel Flyvbjerg (2001) en Creswell (2003) schrijven over het belang van het kiezen 
voor een goede case. Flyvbjerg schrijft over critical cases. Conclusies die uit deze cases worden 
getrokken zijn niet alleen gebonden aan de case zelf, maar kunnen ook iets zeggen over andere 
situaties. Creswell omschrijft case study onderzoek als het gebruiken van doelbewust geselecteerde 
plaatsen of personen voor het onderzoek. In dit onderzoek is het project Zuiderzeelijn als case 
gekozen. De Zuiderzeelijn in een groot infrastructureel project met een lange voorgeschiedenis. 
Problemen en oplossingen, en ook de invloed van betrokkenen hierop, kwamen daardoor 



meerdere malen in verschillende contexten aan de orde waardoor meer inzicht verkregen is in 
het verloop van planprocessen.

De methoden die gehanteerd worden om informatie over de case te vinden en hier uitspraken 
over te doen zijn enerzijds de al genoemde literatuurstudie en anderzijds interviews. Naar 
aanleiding van de verschillende theorieën zijn interviewvragen geformuleerd om vanuit 
het Zuiderzeelijn project tot inzicht in de praktijk te komen. Dit zal leiden tot een aantal 
nieuwe perspectieven op de bestaande literatuur en aanbevelingen. De praktische informatie 
is verkregen door interviews af te nemen bij betrokkenen in het Zuiderzeelijn project. De 
interviews zijn semigestructureerd opgezet (Emans, 2002). Dit maakt het mogelijk de case 
meer in de diepte te bestuderen. De gedachte hierachter is dat door dieper te kijken naar een 
case, men meer interessante aspecten kan uitlichten. Semigestructureerde interviews zijn niet 
zo los dat niet meer gefocust kan worden op een onderwerp maar geeft wel genoeg ruimte 
voor de geïnterviewde om uit te wijden over interessante gebeurtenissen in het project. Het 
voordeel hiervan is dat men meer te weten komt over het proces, de besluitvorming, rond het 
Zuiderzeelijn project. Een mogelijk nadeel van het te kiezen voor slechts één project, is dat 
minder goed uitspraken gedaan kunnen worden over andere projecten. Toch zal een aantal 
conclusies uit het onderzoek van waarde kunnen zijn bij andere projecten. Elke keer zal kritisch 
gekeken moeten worden naar de context.

In hoofdstuk twee van dit rapport zullen verschillende visies over planvorming en 
beleidsprocessen beschreven worden. Hierin komt ook aan bod hoe problemen en oplossingen 
ontstaan en tot uitvoer van een project kunnen leiden. Hoofdstuk drie omvat een gedetailleerde 
procesbeschrijving van het Zuiderzeelijn project. De serie interviews die is gehouden met 
betrokkenen zal in deze beschrijving worden meegenomen. In de discussie, hoofdstuk vier, zal 
worden beschreven hoe theorie en praktijk aan elkaar raken, met als doel meer inzicht te geven 
in planvormingsprocessen. Tot slot zullen in hoofdstuk vijf de conclusies worden geschetst en zal 
hier ook tot een aantal aanbevelingen voor planners en verder onderzoek worden gekomen. 
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Zweven door het planproces

Hoofdstuk 2 Theoretisch Kader

In dit onderzoek staan een aantal begrippen centraal; planprocessen, grote infrastructurele 
projecten, problemen, oplossingen en betrokkenen. Deze begrippen zullen in dit hoofdstuk 
uitgewerkt worden. Over het verloop van planprocessen is veel geschreven, teveel om overal op in 
te gaan. Daarom is gekozen voor beschrijving van drie verschillende theoretische benaderingen 
van planprocessen. Deze benaderingen laten planprocessen vanuit verschillende perspectieven 
zien. De achtergrond van de persoon achter de theorie weegt hier zwaar in mee. De ene theorie 
is niet waardevoller dan de andere, maar er zijn voorbeelden van verschillende gezichtspunten. 
Waarom juist deze drie theorieën een sleutelrol vervullen voor dit theoretisch kader zal blijken 
uit de volgende paragrafen. Uit deze theorie moet duidelijk worden wat verstaan wordt onder 
de eerder genoemde begrippen (planprocessen etc.) en vooral hoe deze samenhangen. Hiermee 
komen drie deelvragen aan bod, die met behulp van bestaande kennis deels zullen worden 
beantwoord. De deelvragen zijn:

- Op welke wijze kan het verloop van planprocessen beschreven worden?
- Welke plaats nemen problemen en oplossingen in het planproces in?
- Wat is de invloed van betrokkenen op de interactie tussen problemen en oplossingen?

Wetenschappelijke theorieën kunnen op verschillende manier worden gebruikt. Om 
redeneringen te onderbouwen, kan gezocht worden naar theorieën die elkaar versterken en de 
bevindingen bevestigen. Dit is slechts ten dele de bedoeling van dit afstudeervak. Naast het 
bevestigen van theorie is het nadrukkelijk de bedoeling kennis toe te voegen op het gebied 
van planprocessen. Daarom is het van belang op zoek te gaan naar de kritische punten waar 
theorieën elkaar tegenspreken en om te zoeken naar verschillende perspectieven. Met deze 
doelstelling in het achterhoofd is dit theoretisch kader geschreven. 

Het theoretisch kader is als volgt opgebouwd: Eerst zal vanuit een breed perspectief het verloop 
van planprocessen beschreven worden; vervolgens zal meer concreet ingegaan worden op het 
verloop van grote infrastructurele projecten en de rol van problemen en oplossingen hierin; en 
tenslotte zal de invloed die betrokkenen daarop hebben behandeld worden. Het eerste deel is 
geschreven vanuit het perspectief dat onder andere door Pieter Winsemius wordt aangehangen. 
Als minister heeft hij aan het eind van zijn regeringsperiode het boek “Gast in eigen huis” 
(Winsemius, 1987) geschreven over de beleidspraktijk op het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Hierin worden planprocessen beschreven aan de 
hand van de beleidslevencyclus welke uitgaat van een ordelijk verloop van een planproces. 
Winsemius is een sleutelpersoon waar het gaat om het beschrijven van planprocessen als een 
logische opeenvolging van verschillende stappen. Als minister heeft hij de praktijk zelf van 
binnen uit meegemaakt en vormgegeven. Daarnaast is hij er in geslaagd de gang van zaken in 
een meer abstract kader te plaatsen, hoewel “Gast in eigen huis” niet zozeer een wetenschappelijk 
boek is, maar eerder een managementboek. Het tweede perspectief slaat een andere weg in. 
Cohen (1978) gaat uit van een praktijk die zich niet volgens een logische opeenvolging van 
stappen laat beschrijven. Zijn perspectief en de uitwerking daarvan door Kingdon (1984), 
worden behandeld in paragraaf 2.2. Door de blik van Kingdon te volgen wordt een heel ander 
perspectief duidelijk. Namelijk dat van een wetenschapper, die alles meer van een afstand 
bekijkt en daarmee tot andere conclusies komt dan Winsemius. De voorlaatste paragraaf 
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(2.3) gaat over grote infrastructurele projecten. Dit deel schetst een achtergrond over wat nu 
bekend is over dit type projecten, vanuit welke problemen ze ontstaan en hoe oplossingen 
(nieuwe infrastructuur) daarop aansluiten. Hier zal ook worden ingegaan op de manier waarop 
betrokkenen invloed uitoefenen op de te nemen beslissingen. Deze laatste paragraaf is geschreven 
met behulp van de bevindingen van onder andere Bent Flyvbjerg (Flyvbjerg et.al., 2003). 
Flyvbjerg heeft als een van de weinige beleidswetenschappers specifiek onderzoek gedaan naar 
grote infrastructurele projecten en hoe betrokkenen invloed uitoefenen op dit type projecten. 
Om deze reden vervullen de inzichten van Flyvbjerg een derde sleutelrol in dit theoretisch 
kader. De slotparagraaf van dit hoofdstuk (2.4), zal kort ingaan op de samenhang tussen de 
verschillende theorie, de deelvragen en een vooruitblik geven op de casebeschrijving.

2.1 Beleidslevencyclus: een geordend planproces
In deze paragraaf zal het planproces beschreven worden uitgaande van een lineair, stapsgewijs 
project. Daarna zal een meer dynamische visie hier tegenover gezet worden.

Hoewel de beleidslevencyclus gericht is op milieuvraagstukken kan de beschrijving in het 
boek Gast in eigen huis (Winsemius, 1987) dienen om planprocessen op de eerste manier 
te beschrijven. Het beschrijft de lange tijd heersende opvatting van een lineair (of lineair-
cyclisch) planproces. Tot in de jaren ’90 werd het planproces als ordelijk verondersteld. 
Omdat de Zuiderzeelijn in deze periode op beleidsagenda’s stond is het nuttig om deze visie 
op planprocessen terug te halen. De manier waarop tegen planprocessen werd (en wordt) 
aangekeken heeft hoogstwaarschijnlijk invloed gehad op hoe het proces werd voorgesteld en 
doorlopen. 

2.1.1 Fases in planprocessen
De beleidslevencyclus geeft vier fasen in het planproces 
aan:

1. Erkenning van het probleem (van 
probleemsignalering tot erkenning)

2. Beleidsformulering (het zoeken naar doelmatige 
beleidsstrategieën; effectprincipe)

3. Oplossing (Bepalen wat de gewenste, efficiënte 
oplossing is; efficiëntieprincipe)

4. Beheer (deze fase blijft buiten beschouwing van dit 
onderzoek)

(Winsemius, 1987)

De eerste fase, het erkennen van het probleem moet, 
indien vertaald naar de ruimtelijke ordening, ruim worden 
opgevat. Een toekomstvisie van bijvoorbeeld het Ruimtelijk 
Plan Bureau kan mogelijke toekomstige problemen aan 
het licht brengen. Ook maatschappelijke partijen kunnen 
een probleem signaleren en hier aandacht voor vragen. Na 

signalering zullen zo veel mogelijk betrokkenen, waaronder de overheid, overtuigd moeten 
worden van de problemen. Vervolgens zullen, als het probleem erkend wordt, betrokkenen 
opdracht geven tot het zoeken naar meer gegevens over het probleem. Het kan ook zo zijn dat 
actoren zelf opdracht geven tot deze onderzoeken.

De tweede fase gaat vervolgens in op de formulering van beleidsoplossingen. Nadruk moet, 
Figuur 1 Beleidslevencyclus Figuur 1 Beleidslevencyclus 20
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volgens Winsemius, liggen op doelmatigheid. Het voorziene probleem moet aangepakt 
worden. Uiteraard zijn meerdere oplossingen beschikbaar. Het is zaak om een groot scala 
aan oplossingen aan te dragen. Deze rol lijkt traditioneel gezien weggelegd voor ambtenaren. 
Vertaald naar de hedendaagse samenleving zullen veel vaker ideeën aangedragen worden door 
allerlei betrokkenen (zie o.a. Kingdon, 1995).

In de derde fase wordt gekeken naar de verschillende oplossingen, er moet een keuze worden 
gemaakt en een plan opgesteld. De verschillende oplossingen worden tegen elkaar afgewogen. 
Uiteindelijk verdient de meest effectieve en efficiënte oplossing natuurlijk de voorkeur, hoewel 
de precieze criteria natuurlijk afhangen van een bredere context en het moment waarop de 
beslissing wordt genomen. In eerste instantie zal gekeken worden naar de kosten van verschillende 
pakketten van maatregelen. Men kan hier uitgaan van kosten-batenanalyses. De uiteindelijke 
keuze moet echter niet bepaald worden door het blindelings volgen van kosten-batenanalyses. 
Want naast de te berekenen effecten heeft een ruimtelijke ingreep een aantal niet in geld uit 
te drukken effecten zoals landschapsbeleving. Het is, aldus Winsemius, aan de politiek om op 
basis van de gegevens over alle effecten vervolgens een keuze te maken voor een alternatief.

Hoewel Winsemius het planproces vooral als lineair proces ziet kan men dezelfde stappen 
terugvinden in latere theorieën die meer lineair cyclisch van aard zijn (Hidding& van den Brink, 
2006). Bij een lineair cyclische aanpak gaat men nog steeds uit van een logische opeenvolging 
van te nemen stappen. Voordat de beheerfase wordt bereikt kunnen sommige stappen echter 
meerdere malen worden doorlopen. Hierdoor is er ruimte voor leermomenten en nieuwe 
inzichten in de problematiek. Ook in het model van Kingdon (1995) komen de stappen aan 
bod.

2.1.2 Drie principes voor ruimtelijk beleid
Als gekeken wordt naar het Nederlandse planningsbeleid in de laatste decennia, kan een drietal 
principes in planningsdenken herkend worden. In de loop der tijd zijn verhoudingen tussen de 
principes veranderd.

Effectprincipe
Het effectprincipe gaat in op de oplossing van een probleem. Het probleem wat eerder 
gesignaleerd werd moet worden opgelost. Uitgaande van het effectprincipe wordt gezocht naar 
allerlei mogelijke oplossingen die effectief zijn. In de beschrijving van Winsemius komt dit 
principe terug in de tweede fase van een planproces. Hij signaleert echter dat in de praktijk op 
dat moment in een proces de nadruk al ligt op efficiëntie. Kosten-batenanalyses spelen dan in 
de tweede fase al een grote rol (Winsermius, 1987).

Efficiëntieprincipe
Binnen publieke projecten moet goed nagedacht worden over het omgaan met het publieke 
geld. Dit wordt aangeduid als het efficiëntieprincipe en is van groot belang in publieke projecten. 
Iedereen wil graag dat belastinggeld verantwoord besteed wordt. Volgens Winsemius is het 
echter niet de bedoeling het efficiëntieprincipe als enige argument te gebruiken om te bepalen 
welk alternatief de voorkeur krijgt. Het is duidelijk een afweging tussen effect en efficiëntie. In 
de derde fase van de beleidslevencyclus komt het efficiëntieprincipe terug door het tegen het 
licht houden van alle effectieve alternatieven. 

Gelijkheidsprincipe
Naast het effect en efficiëntie principe geld nog een derde principe, het gelijkheidsprincipe. 
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Deze term typeert de houding van de overheid gedurende de jaren ‘50 en ‘60 in de ruimtelijke 
ordening. Heel Nederland zou evenredig mee moeten profiteren en bij moet dragen aan de 
economische groei (Hidding & van den Brink, 2006). Kernactiviteiten van de overheid werden 
in die jaren verplaatst naar de ‘periferie’ van Nederland. Later is door de overheid in de vierde 
nota op de ruimtelijke ordening geprobeerd om door middel van infrastructuur de periferie 
meer te betrekken bij West-Nederland. Hier werd de gedachte van gelijkheid al meer los gelaten. 
De focus lag op regio’s op eigen kracht (Hidding & van den Brink, 2006).

In de ruimtelijke ordening zijn de bovengenoemde principes in verschillende tijden aan de orde 
geweest. De focus van de ruimtelijke planning in Nederland is veranderd van beleid gericht op 
gelijkmatige spreiding van bevolking en werkgelegenheid over het land (eerlijkheidsprincipe) 
naar een beleid gebaseerd op versterking van de eigen concurrentiekracht van regio’s. Deze 
verandering werd vooral ingegeven door de wens om schaarse overheidsmiddelen daar te 
gebruiken waar ze het grootste economisch effect sorteren (efficiëntieprincipe) (Hidding 
& van den Brink, 2006). In de laatste jaren zien we dat het gelijkheidsprincipe meer op de 
achtergrond is geraakt. Als de verschillende nota’s ruimtelijke ordening op een rij worden gezet 
is een geleidelijke overgang te zien.

Naast deze overgang is ook een verandering van effect naar efficiëntie te zien. In de opvolgende 
nota’s ruimtelijke ordening en de nota ruimte zien we meer en meer een focus op de economische 
kerngebieden. Dit zijn de gebieden en infrastructuurprojecten die de grootste bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van Nederland. Het wegwerken van economische verschillen binnen 
Nederland wordt gestaakt. De steun aan het Noorden is na 2006, het jaar waarin formele 
akkoorden tussen het Rijk en het Noorden aflopen, beëindigd (Hidding & van den Brink, 
2006).

2.2 Problemen en oplossingen: een chaotisch verband
In de vorige paragraaf is de beleidslevencyclus van Pieter Winsemius (1987) besproken. Deze 
theorie geeft een helder beeld van beleidsstappen die genomen moeten worden en gaat het 
uit van een helder begin en eind. In de praktijk laat een project zich echter niet altijd lineair 
beschrijven en verloopt ook niet altijd even helder.

In European Union beschrijft Richardson (1996) het ontstaan van beleid in de Europese Unie 
(EU). In tegenstelling tot Winsemius gaat hij niet uit van een helder verloop van processen. 
In de EU blijkt sprake te zijn van het komen en gaan van problemen en oplossingen die elkaar 
soms wel en soms niet raken. Hij haalt hiervoor verschillende theorieën aan. Eén daarvan is 
het vuilnisbakmodel van Cohen. Volgens Cohen staan beleid, politiek en problemen vaak los 
van elkaar. Waar in een lineair proces duidelijk gezocht wordt naar een oplossing voor een 
probleem, kan het volgens Cohen ook zo zijn dat een betrokkene met een oplossing op zoek is 
naar een probleem om de oplossing op toe te passen.

Later is het prullenbakmodel van Cohen verder uitgewerkt door Kingdon (2003) die de 
vorming van beleid beschrijft als een primeval policy soup (oersoep), waarin oplossingen (door 
Kingdon beschreven als beleid), problemen en politiek vrij ronddrijven. In de soep komen 
deze elementen elkaar op cruciale momenten tegen en mixen met de uitvoer van het beleid als 
gevolg. In de volgende twee paragrafen zullen zowel het prullenbakmodel als de oersoep theorie 
verder worden uitgewerkt.
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2.2.1 Problemen en oplossingen in het Vuilnisbakmodel

Decision opportunities are fundamentally ambiguous stimuli. This theme runs through 
several recent studies of organizational choice. Although organizations can often be viewed 
conveniently as vehicles for solving well-defined problems or structures within which conflict 
is resolved through bargaining, they also provide sets of procedures through which participants 
arrive at an interpretation of what they are doing and what they have done while in the 
process of doing it. From this point of view, an organization is a collection of choices looking 
for problems, issues and feelings looking for decision situations in which they might be aired, 
solutions looking for issues to which they might be the answer, and decision makers looking 
for work. ��ohen et. al., �������ohen et. al., �����

Cohen (Cohen et. al., 1978) heeft het vuilnisbakmodel in de eerste plaats gebaseerd op de 
besluitvorming van universiteitsbesturen. Volgens hem zijn dit georganiseerde anarchieën. 
Een georganiseerde anarchie moet voldoen aan drie voorwaarden. De eerste eigenschap is het 
hebben van slecht geformuleerde voorkeuren of prioriteiten. In plaats dat een organisatie een 
duidelijke structuur heeft en op basis daarvan handelt, bestaat de organisatie vooral uit losse 
ideeën en ontdekt prioriteiten eerder door actie te ondernemen dan ze vooraf uit te denken. De 
tweede eigenschap is dat de methoden die gebruikt worden niet duidelijk zijn. De organisatie 
handelt door uit te proberen (trial en error) en vanuit een pragmatisch oogpunt. De derde 
eigenschap is dat leden van de organisatie van tijd tot tijd wisselen, dit wordt ook wel fluid 
participation genoemd. Hierdoor neemt de organisatie af en toe andere vormen aan en zijn haar 
grenzen onduidelijk en onzeker. Het concept van een georganiseerde anarchie, bestaat al lang in 
gedragswetenschappen. De besluitvorming binnen deze anarchieën wordt door Cohen verder 
uitgewerkt in het vuilnisbakmodel.

De inhoud bestaat uit vier verschillende stromen: problemen, oplossingen, betrokkenen en 
keuzemogelijkheden. Deze stromen bewegen onafhankelijk van elkaar, maar beïnvloeden 
elkaar wel. Volgens het model zijn de onderwerpen die op de agenda verschijnen de optelsom of 
functie1 van de samenstelling van de inhoud van de vuilnisbak. De keuze die uiteindelijk wordt 
genomen is afhankelijk van het aantal keuzes dat op dat moment mogelijk is, van de mix van 
de problemen die toegang heeft tot de organisatie die de beslissing neemt, van de oplossingen 
die op zoek zijn naar problemen en van wat verwacht wordt van beleidsmakers. Hierdoor is 
een logische opeenvolging van probleem naar oplossing niet meer vanzelfsprekend. Keuzes 
worden gemaakt wanneer bepaalde combinaties van problemen, oplossingen en betrokkenen 
actie mogelijk maken. Het is niet ondenkbaar dat dit pas mogelijk is als de problemen de 
vuilnisbak van keuzemogelijkheden alweer verlaten hebben. Een oplossing met draagvlak kan 
dan alsnog worden uitgevoerd.

Om actie te kunnen ondernemen, of het vuilnis te kunnen verwerken, spelen volgens Cohen 
vier factoren een rol die een belangrijke invloed hebben: de netto-energie aanwezig binnen een 
organisatie, de energiedistributie, de besluitvormingsstructuur en de mate waarin problemen 
toegang hebben tot de organisatie. Hoewel de factoren op zich eenvoudig te benoemen lijken, 
is de interactie tussen de verschillende factoren behoorlijk complex en moeilijk te vatten. 
Daardoor is het moeilijk om de gevolgen van de verschillende factoren en hun invloed op 
elkaar in te schatten en daarmee inzicht te bieden in de toekomstige situatie.

1 Het prullenbakmodel is in het artikel van Cohen et.al. verder uitgewerkt als computermodel, om meer inzicht Het prullenbakmodel is in het artikel van Cohen et.al. verder uitgewerkt als computermodel, om meer inzicht 
te geven in de besluitvorming. Volgens Cohen is het model echter te globaal om de processen ook echt na te bootsen of te 
voorspellen. 
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Het is duidelijk dat problemen volgens dit model lang niet altijd op een doordachte manier 
worden opgelost. Het model vult bijvoorbeeld de gaten op wanneer een geheel rationele manier 
van besluitvormen niet mogelijk is. Aan de andere kant is het nog steeds mogelijk om keuzes 
te maken en problemen op te lossen, ook wanneer de omstandigheden daar weinig aanleiding 
toe geven. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld besluiteloosheid binnen de organisatie 
over de te halen doelen zijn, weinig inzicht in problemen, of beleidsmakers met andere zaken 
aan hun hoofd. In deze gevallen worden lossen problemen zichzelf meetal op, zonder dat er 
bewust gestuurd wordt richting een gewenste oplossing. Cohen besluit zijn artikel met het 
grote voordeel van het zien van verbanden tussen vuilnisbak symptomen. Organisaties kunnen 
zich dan aanpassen en hun problemen de baas worden. 

Het vuilnisbakmodel vormt de basis voor het boek dat Kingdon in 1984 heeft geschreven. Hij 
heeft zijn verhaal meer toegespitst op de publieke besluitvorming en is daarom ook relevanter 
voor ons onderzoek. In de volgende paragraaf zal een overzicht worden gegeven van zijn visie 
met betrekking op het ontstaan van problemen en oplossingen en de invloed van betrokkenen 
op het besluitvormingsproces. 

2.2.2 Oplossingen en problemen in een ‘policy soup’

Many ideas are possible in principle and float around in a ‘policy soup’ in which specialists 
try out their ideas is a variety of ways … proposals are floated, come into contact with one 
another, are revised and combined with one another, and floated again … the proposals 
that survive to the status of serious consideration meet several criteria, including their 
technical feasibility, their fit with dominant values and the current national mood, their 
budgetary workability, and the political support or opposition they might experience. Thus 
the selection system narrows the set of conceivable proposals and selects from that large set a 
short list of proposals that are actually available for serious consideration. ��ingdon, ����,��ingdon, ����, 
in Richardson, ���6�

De theorie van Kingdon handelt over het samenkomen van problemen, beleid en politiek. 
Hiermee kan worden ingegaan op de vragen wat nu bekend is over de planprocessen en welke rol 
problemen en oplossingen (door Kingdon ook wel beleid genoemd) spelen. In de beschrijving 
zal dezelfde structuur gebruikt worden als Kingdon gebruikt in zijn boek Agendas, Alternatives 
and Public Policies (2003). Kingdon gaat vooral in op de vraag hoe de agenda van politiek en 
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besluitvorming tot stand komt. 

In het boek wordt onderscheid gemaakt tussen vier stadia van idee tot uitvoer:
1. Bepalen van de (politieke) agenda
2. Genereren en selecteren van alternatieven voor een besluitvormingsagenda
3. Een ‘gebiedende’ beslissing
4. In/Uitvoer van beleid

Deze stappen vormen niet altijd een logische volgorde. Elk van deze stadia moet doorlopen 
worden om beleid tot uitvoer te brengen. Succes in een eerste stap leidt niet noodzakelijkerwijs 
tot succes in een volgende stap. Kingdon behandelt in zijn onderzoek alleen de eerste 2 fasen.

Het bepalen van de politieke agenda �de �e fase�
De besluitvormingsagenda (fase 1) wordt bepaald door een drietal stromen. Kingdon 
onderscheidt een onaflatende stroom aan problemen; een stroom aan beleidsoplossingen; en de 
politieke stroming.

Een stroom aan problemen
De samenleving heeft te maken met een continue stroom aan problemen. Allereerst is een 
verschil te zien tussen omstandigheden en problemen. Op het moment dat omstandigheden 
niet voldoen aan belangrijke normen en waarden wordt het een probleem. Anders gezegd, 
pas als iemand iets een probleem vindt is het daadwerkelijk een probleem. Wanneer iets als 
een probleem wordt ervaren en draagvlak vindt, hangt af van verschillende factoren. Dat kan 
plotseling zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een crisis, maar ook geleidelijk, zoals het veranderend 
inzicht van de samenleving op bepaalde standaarden of het veranderen van bijvoorbeeld de 
economische groei. In dat geval zal een sterker wordende stroom klachten aan de overheid 
uiteindelijk zorgen voor politieke aandacht. Allerlei groeperingen proberen problemen op de 
agenda te krijgen. Dit kunnen belangengroepen zijn, lobbyisten, bedrijven maar ook de politiek 
zelf.

Een stroom aan beleidsoplossingen
Naast problemen bieden bedrijven en lobbyisten allerhande oplossingen. Het gaat niet altijd 
om oplossingen bij specifieke problemen. Soms zijn oplossingen op zoek naar een probleem. 
Kingdon beschrijft dit fenomeen als een oersoep (‘primeval policy soup’) waarin problemen 
en oplossingen ronddrijven en elkaar ontmoeten. De oplossingen vervormen soms tot nieuwe 
compromissen. De groep mensen die actief oplossingen onder de aandacht brengt noemt 
Kingdon de zichtbare betrokkenen. Ze zoeken regelmatig de media op. Als men een onderzoek 
doet naar beleidsprocessen kan men deze partijen en de oplossingen vaak in de media 
terugvinden. Belangrijk kenmerk van de beleidsstroom is dat het draait om het overtuigen van 
andere partijen van jouw oplossing.

Een politieke stroom
Ook de politiek heeft grote invloed op het besluitvormingsproces. Dit kan door de mening van de 
samenleving doormiddel van verkiezingen. De regerende politieke partijen bepalen grotendeels 
welke problemen op dat moment belangrijk gevonden worden. Waar het in de beleids- of 
oplossingenstroom gaat om het overtuigen van partijen van de beste oplossingen, gaat het in de 
politieke stroom vaak om onderhandelingen. Partijen vormen coalities als ze overeenstemming 
hebben over de probleemdefinitie of oplossingen. In een tweede geval kan het ook gaan om een 
compromis waarbij beide partijen elkaar steunen op verschillende beleidsterreinen.
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Hoe wordt de politieke agenda bepaald?
In de eerste plaats moet iets als probleem ervaren worden om op de agenda te komen. Een 
probleem kan ook van de agenda verdwijnen. Oorzaak hiervan is bijvoorbeeld een lange duur 
tot een oplossing beschikbaar komt. Mensen raken in dat geval gefrustreerd en geven uiteindelijk 
op. Het kan ook gebeuren dat door verandering in de samenleving het probleem niet langer als 
urgent wordt gezien. Anderzijds kan het zijn dat een meer urgent probleem het eerste probleem 
van de agenda veegt. Sommige problemen komen meerdere malen terug op de agenda.

Wat op de politieke agenda komt of verdwijnt, hangt af van een drietal zaken. Erkenning 
van een probleem is essentieel om het op de agenda terecht te laten komen en op te lossen. 
Een urgent probleem zal eigen beleidsoplossingen gaan oproepen, lobbyisten zullen meer tijd 
en geld investeren om tot (voor hen gewenste) oplossingen te komen. Een tweede invloed is 
verandering in de politieke sfeer. Verkiezingen zijn hiervan de bekendste voorbeelden. Wat voor 
een vorig kabinet een probleem was kan door het nieuwe kabinet van de agenda verdwijnen. 
Als een probleem op veel weerstand van de oppositie kan rekenen, wordt het ook moeilijker om 
dat probleem op de agenda te krijgen. De derde invloedsfactor zijn de zichtbare betrokkenen. 
Dit zijn die betrokkenen die media-aandacht krijgen. Meestal gaat het hier om gekozen politici. 
Wetenschappers en bureaucraten vallen onder de verborgen betrokkenen en hebben een grotere 
impact op de beschikbare alternatieven dan op de beslissingsagenda. De agenda wordt dus 
grotendeels door de politiek bepaald.

Het tot stand komen van, en keuze proces rond, alternatieven. �de 2e fase�
Hiervoor bleek al dat veel oplossingen bestaan. Van de grote berg aan beleid wordt uiteindelijk 
slechts één uitgekozen om het probleem aan te pakken. Ook bij deze selectie zijn verschillende 
partijen betrokken die hun invloed laten gelden. Waar bij het bepalen van de agenda de politiek 
een grote rol speelt zijn het bij het genereren van oplossingen juist de verborgen betrokkenen 
die grote invloed uitoefenen.

Alternatieven, voorstellen en oplossingen worden bedacht in groepen van experts (verborgen 
betrokkenen). Dit kunnen wetenschappers, onderzoekers, consultants, ambtenaren en analisten 
van belangengroepen zijn. Vaak gebeurt dit in opdracht van de overheid of zelfs binnen de 
overheid zelf. Het genereren van alternatieven gebeurt veelal in groepen die dezelfde (opleidings- 
of beroeps) achtergrond hebben. Deze ideeën worden op allerlei manieren getest. Dit kan 
binnen de vakwereld door ze te bespreken in congressen of papers. Maar ook naar buiten toe 
door ze te verwerken in speeches, of door de ideeën te lekken naar de pers. De groepen geven 
kritiek op elkaars ideeën en veranderen na kritiek hun eigen ideeën. Langzaamaan worden 
(voorkeurs)alternatieven geschapen. Het genereren en testen van alternatieven wordt beschreven 
als de primeval policy soup.

Uiteraard gaat het niet alleen om het genereren van beleidsopties, het gaat ook om de selectie 
van deze opties. De alternatieven die overblijven, voldoen vaak aan een drietal criteria:

- Technische haalbaarheid
- Overeenstemming met de normen en waarden van de verborgen betrokkenen
- Het voldoen aan bepaalde beperkingen zoals: budget normen, publieke opinie en 

politieke voorkeuren
Een idee wordt niet zomaar uitgevoerd beleid. Hier gaat een lange periode aan voorbereiding (in 
de oersoep) aan vooraf. Lobbyisten proberen eindeloos hun ideeën vaste grond onder de voeten 
te geven door ze keer op keer voor te leggen. Dit gebeurt onder andere door het hercombineren 
van ideeën. Recombinatie is belangrijker dan het verder ontwikkelen van één idee, om zo meer 
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draagvlak voor de oplossing te vinden. In deze fase van het proces is geen ruimte meer voor 
nieuwe ideeën. Het enige wat gebeurt, is hercombineren van bestaande ideeën. Dit lange proces 
van recombineren en lobbyen is nodig om een idee klaar te stomen voor een ‘policy window’. 
(ook wel ‘window of opportunity’ genoemd) Het is essentieel dat een idee op het juiste moment 
gehoord wordt en een breed draagvlak heeft.

Gekoppelde stromen en ‘policy windows’
Hiervoor werd duidelijk dat een drietal stromen met een eigen dynamiek te onderscheiden zijn. 
Een problemenstroom, een beleids/oplossingen stroom en een politieke stroom. Om beleid tot 
uitvoer te krijgen is op zijn minst een combinatie tussen probleem en beleidsoplossing of tussen 
beleidoplossing en politiek nodig. Soms zal een probleem aan een oplossing gekoppeld worden. 
Andere keren zal door verkiezingen de politieke samenstelling veranderen, de nieuwe politieke 
orde zal het beleid aanpassen naar hun inzichten. Lobbyisten maken hier handig gebruik van, 
ze proberen hun oplossing neer te zetten als dé oplossing voor hét probleem.

De combinatie van twee stromen is nog geen garantie om een oplossing uitgevoerd te krijgen. 
Om die zekerheid te hebben moeten alle drie de stromen bij elkaar komen. Dit moment 
wordt ook wel een policy window genoemd. Een window ontstaat in de problemen stroom, 
bijvoorbeeld als zich een ramp voor doet, of politieke stroom, bijvoorbeeld bij verkiezingen. 
Lobbyisten spelen hier handig op in door oplossingen bij de hand te houden. Ze wachten 
op het juiste probleem om hun beleid te koppelen aan de andere stromen. Wanneer de drie 
stromen bij elkaar komen wordt beleid bijna zonder slag of stoot ingevoerd. Policy windows 
zijn schaars maar belangrijk. Als een window gemist wordt zal een volgende afgewacht moeten 
worden als men met weinig moeite het beleid tot uitvoer wil krijgen. Als sprake is van een policy 
window, wil dat nog niet zeggen dat specifiek beleid uitgevoerd wordt. Meerdere betrokkenen 
zitten met hun oplossing klaar en zullen deze opperen. Problemen en oplossingen stormen als 
het ware op een window af. Welke oplossing de eindstreep haalt hangt af van de middelen die 
verzameld worden door hun achterban. Genoeg middelen om al het beleid uit te voeren zijn 
niet beschikbaar, alleen de ‘beste’ ideeën worden uitgevoerd.

Uit dit deel van het onderzoek kunnen we halen dat beleidsprocessen niet een vaste volgorde 
van stappen volgen. Problemen, oplossingen en politieke wil, alles drijft rond in een soort 
soep. Waar policy windows ontstaan komen ze bij elkaar. Soms is een belangrijk persoon in het 
proces aanwezig, die een idee op de juiste plaats en tijd aandraagt. Andere keren ontbreekt de 
persoon en haalt een idee het niet. In ieder geval is het proces uitermate onvoorspelbaar, zelfs 
voor doorgewinterde politici, lobbyisten of onderzoekers.

Wat de invloed is van personen, of betrokkenen op grote infrastructurele projecten zal worden 
besproken in het volgende deel van dit theoretisch kader, samen met de achtergrond (het 
ontstaan) van deze projecten. Waar de vorige twee delen gingen over planprocessen in het 
algemeen, zal de volgende paragraaf ingaan op de specifieke context van grote infrastructurele 
projecten.

2.3 Grote infrastructurele projecten
Flyvbjerg heeft een aparte studie gemaakt van grote infrastructurele projecten. Dit deel van het 
theoretisch kader zal gaan over een deel van zijn onderzoeksresultaten. “Zulk soort projecten 
vallen toch altijd duurder uit” of “het gaat toch wel vaak mis bij van die infrastructurele projecten” 
zijn veel gehoorde uitspraken, meestal in samenhang met het voorbeeld van de Betuweroute. 
Deze geluiden waren ook de aanleiding voor het onderzoek van Flyvbjerg (2003) en zijn 

27

Zweven door het planproces



collega’s. Zij wilden aantonen of de grote kosten overschrijdingen wel meevielen en waren 
gebaseerd op toeval, technische mankementen of dat misschien veel meer aan de hand is. Hun 
datacollectie en conclusies zijn indrukwekkend, alleen al voor nieuwe spoorverbindingen zijn 
de kosten gemiddeld 45% hoger dan verwacht. Daaruit kan worden opgemaakt dat inderdaad 
veel mis gaat bij grote infrastructurele projecten. Door in kaart te brengen waarom dit mis gaat 
en wat hier aan gedaan kan worden, is ook onderzocht hoe deze projecten tot stand komen, en 
welke invloed betrokkenen hierop hebben.

2.3.1 Problemen en Oplossingen
Grote infrastructurele projecten, of megaprojecten zoals Flyvbjerg et al. (2003) ze noemen, 
ontstaan vaak vanuit de behoefte om ver uit elkaar gelegen of moeilijk bereikbare gebieden 
met elkaar te verbinden. In de hedendaagse economie wordt bereikbaarheid steeds belangrijker 
gevonden (Jensen & Richardson, 2004). Hierbij gaat het niet alleen om bereikbaarheid an sich, 
maar ook om de reistijd, dus om de relatieve afstand. Plaatsen nemen toe in belangrijkheid, 
wanneer de relatieve afstand afneemt en ontlenen hun betekenis nu vooral aan de relaties die 
ze hebben met andere plaatsen. Jensen en Richardson (2004) spreken over de overgang van 
space of places naar space of flows. Om de relatieve afstand zo kort mogelijk te houden is het 
zaak de flows (overgangen) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hier liggen twee principes 
aan ten grondslag: het creëren van gelijke economische perspectieven en het vasthouden en 
versterken van de marktpositie. Ongelijkheid en het verliezen van een economische positie 
zijn in dit opzicht ervaren als twee problemen die om dezelfde oplossing vragen: verbeterde 
infrastructuur.

In paragraaf 2.1.2 is gesproken over het gelijkheidsprincipe. Om alle gebieden zo gelijk 
mogelijke kansen te geven, volgt het belang om afstanden tussen verschillende gebieden zo 
kort mogelijk te houden. Dit gaat niet alleen om de afstanden tussen de economische centra, 
maar ook om afstanden tussen de centra en de periferie, opdat de verschillen hiertussen niet 
al te groot worden. Een middel om dit ideaal te bereiken zijn grote infrastructurele projecten. 
Met trans-Europese spoorlijnen, zoals die zijn aangegeven door de EU, (Trans European 
Networks) kunnen grote afstanden eenvoudig overbrugd worden. Hoewel het boek van Jensen 
en Richardson vooral is toegespitst op de Europese Unie gaat de achterliggende gedachte niet 
alleen op voor grote Europese projecten. De wil om verschillende gebieden of onderdelen 
naadloos op elkaar aan te sluiten is op veel verschillende schaalniveaus van toepassing. Op 
dezelfde manier is voor bedrijven een naadloze verbinding tussen hun verschillende onderdelen 
en afzetmarkten van belang en voor landen de infrastructuur tussen verschillende regio’s 
(Baeten, 2006). Deze wil kan ook in een abstractere context worden geplaatst. Denk maar aan 
de waarde die wordt gehecht aan telecommunicatie: een snelle toegang tot internet of mobiele 
telefonie, waardoor iedereen bijna overal en altijd bereikbaar is. Er bestaat een verlangen naar 
een samenleving zonder wrijving, die geordend is en waar gebieden en handelingen naadloos 
in elkaar overgaan.

Het tweede principe heeft te maken met het vasthouden en versterken van de economische 
marktpositie. Goed ontsloten gebieden bieden meer economische kansen, is de gedachte. In 
een opiniestuk in de Trouw (2007) spreekt Ritske Dankert (TU Delft) van een positief effect 
dat spoorlijnen hebben op de economische groei van een regio. Volgens hem heeft studie naar 
de effecten van spoorlijnen in Duitsland dit aangetoond. Ook acht hij bewezen dat de overgang 
van conventioneel spoor naar hoge snelheidslijnen in Frankrijk en Japan dezelfde positieve 
effecten hebben op de regionale economie. Flyvbjerg (2003) toont zich een stuk kritischer 
tegenover de positieve effecten van nieuwe spoorverbindingen op de economie. Volgens hem 
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is het helemaal niet zeker dat infrastructuur een stimulerend effect op de economie heeft. In de 
hedendaagse economie zijn de transportkosten maar een klein deel van de totale kosten van een 
product. Alleen in extreme situaties is zeker dat nieuwe infrastructuur leidt tot economische 
vooruitgang. Bijvoorbeeld bij ernstige capaciteitsproblemen in het huidige netwerk of bij niet 
ontsloten gebieden met veel hulpbronnen en daarmee met economische en politieke potentie.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat grote infrastructurele projecten vaak worden 
gezien als oplossingen voor andere grote vaag omschreven problemen (vaak van economische 
aard). Het veronderstelde effect van een nieuw element is vaak heel erg aansprekend, het voegt 
daad bij woord en straalt veel kracht uit. Dit is de reden waarom eenvoudige oplossingen vaak 
niet worden gekozen (Flyvbjerg, 2003). De meeste projecten zijn technische hoogstandjes en 
nog niet eerder gerealiseerd, daardoor spreken ze tot de verbeelding (Jensen & Richardson, 
2004). De studie van Flyvbjerg gaat verder in op het vervolgproces. Deze paragraaf ging vooral 
over de ideeën die ten grondslag liggen aan grote infrastructurele projecten. De volgende 
paragraaf zal gaan over hoe het van een plan tot de uitvoer van het project komt. De invloed 
van betrokkenen hierop is groot, op zichtbare en minder zichtbare manieren.

2.3.2 Invloed van betrokkenen: strategic misrepresentation en optimism bias
Als bekend is dat grote infrastructurele projecten zoveel extra kosten en problemen met zich 
mee brengen tijdens de uitvoer, zou men zich kunnen afvragen waar dit door veroorzaakt 
wordt. Ook kan men zich afvragen of de uitvoer van deze projecten het geld wel waard is. 
Deze vragen laten zich niet gemakkelijk beantwoorden. Voor een deel komt het antwoord 
voort uit het gebrek aan kennis om kosten en baten vooraf adequaat in kaart te brengen 
(Flyvbjerg 2003). Het is onmogelijk om precies te voorspellen hoeveel een project van te voren 
gaat kosten en hoeveel het gaat opleveren. Veel zaken blijven onzeker zoals de economische 
conjunctuur, de invloed van aanvullend beleid en onverwachte gebeurtenissen. Een andere 
samenstelling van de grond dan verwacht kan bij uitvoer van een tunnel bijvoorbeeld veel 
kosten met zich meebrengen. Economische recessie kan ook voor de nodige problemen zorgen. 
Deze onvoorspelbare problemen hoeven op zich nog geen probleem te zijn om een beste 
alternatief aan te kunnen wijzen. Alle alternatieven hebben immers last van onzekerheden. Als 
voor elk project de kosten en/of de baten even onnauwkeurig zijn, bijvoorbeeld als alle kosten 
systematisch twintig procent hoger worden ingeschat, zal uit een kosten-batenanalyse het beste 
alternatief nog steeds als beste uit de bus komen. Alle alternatieven vertonen immers dezelfde 
afwijking. 

Flyvbjerg (2003) laat zien dat dit niet het geval is in de praktijk. De gebrekkige analyses leiden 
niet tot de selectie van de beste projecten. De analyse blijkt vrij weinig te zeggen over het slagen 
van een project. Sommige projecten die op het nippertje positief zijn doorberekend blijken 
het redelijk goed te doen. Terwijl projecten die in de berekeningen zeer positief uitkomen 
juist behoorlijk in de rode cijfers lopen. Voor Flyvbjerg was dit reden om meer achter de 
besluitvorming rondom grote infrastructurele projecten te zoeken. De berekeningen staan niet 
op zichzelf. Er zitten veel belangen achter grote projecten, genoeg om aan te sturen op een 
positieve beslissing, ongeacht de gevolgen. Winsemius (1978) heeft met zijn beleidslevencyclus 
laten zien welke stadia planprocessen grofweg doorlopen, van probleem erkenning tot uitvoering 
van een project en wie wanneer aanzet is. Flyvbjerg laat met zijn verhaal zien hoe hier (op 
een minder fraaie manier) invulling aan wordt gegeven, door de verschillende betrokkenen. 
In zijn inleiding schrijft Flyvbjerg het volgende over het ontstaan van grote infrastructureel 
projecten:
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“Megaproject development today is not a field of what has been called “honest numbers”. It 
is a field where you will see one group of professionals calling the work of another not only 
“biased” and “seriously flawed” but a “grave embarrassment” to the profession. And that 
is when things have not yet turned unfriendly. In more antagonistic situations the words 
used in the mudslinging accompanying many megaprojects are “deception”, “manipulation” 
and even “lies” and “prostitution”. Whether we like it or not, megaproject development 
is currently a field where little can be trusted, not even – some would say especially not 
– numbers produced by analysts.” �Flyvbjerg, 2���:���Flyvbjerg, 2���:��

Grote infrastructurele projecten gaan naar verloop van tijd hun eigen leven leiden, los van 
de problemen waarvoor ze oorspronkelijk zijn aangewend, voortgestuwd door de grote 
betrokkenen bij grote infrastructureel projecten en optimistische toekomstbeelden. Door 
Flyvbjerg (2003) worden hiervoor twee oorzaken worden aangewezen: optimism bias en 
strategic misrepresentation.

Optimism bias houdt in dat mensen van nature positief zijn ingesteld. Kahneman (in 
Flyvbjerg, 2007) heeft veel onderzoek gedaan naar dit verschijnsel. Hij heeft aangetoond dat 
de meeste mensen geneigd zijn de toekomst positief in te schatten, ook als hier helemaal geen 
aanleiding voor is. Mensen verwachten bijvoorbeeld langer te leven en gezond te blijven dan ze 
daadwerkelijk doen. Daarbij verwachten ze niet met nare gebeurtenissen te maken te krijgen, 
zoals een scheiding of een ernstig ongeluk. Ze hebben de zogenaamde roze bril op wanneer het 
gaat om toekomstverwachtingen. Volgens Flyvbjerg gebeurt dit niet alleen op persoonlijk vlak. 
De roze bril of optimism bias heeft ook zijn invloed op het onderbouwen van besluiten, die 
ten aanzien van beleidsalternatieven moeten worden genomen. 

Flyvbjerg (2003, 2007) spreekt echter ook over liegen en manipulatie. De toekomst wordt niet 
alleen onbewust positief ingeschat, maar ook bewust anders voorgesteld. Dit is wat bedoeld 
wordt met strategic misrepresentation. Aan grote projecten kleven grote belangen, dat is al 
gesteld in de inleiding. Bedrijven kunnen met een groot infrastructureel project miljardendeals 
binnenhalen, politici kunnen zichzelf op de kaart zetten en ministeries kunnen hun omvang 
veilig stellen voor de komende jaren. Concurrentie om fondsen te werven voor de uitvoer van 
grote projecten is groot. Er is veel meer geld voor de voorstellen nodig dan dat beschikbaar is om 
uit te geven. Daarom is het zaak om als opdrachtgever zorgvuldig te kiezen tussen alternatieven. 

Aan de andere kant is het voor 
bedrijven belangrijk om te zorgen 
dat hun project wordt verkozen 
boven andere projecten. Een 
kosten-batenanalyse die gunstig 
uitpakt is hierbij een must. 
Flyvbjerg (2007) spreekt zelfs 
over de “survival of the unfittest”. 
Alleen de projecten die op papier 
het meest gunstig scoren worden 
verkozen, maar dit zijn juist de 
projecten die in het onderzoek van 
Flyvbjerg te maken hebben met de 
grootste kostenoverschrijdingen. 

Deze twee factoren, strategic 
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misrepresentation en optimism bias, worden weergegeven in de onderstaande grafiek. 
Voor Flyvbjerg vormen deze de kern van zijn verklaringen voor het verkeerd uitpakken van 
voorspellingen van de kosten en baten. 

Deze grafiek geeft volgens Flyvbjerg (2007) de verhouding weer tussen de optimism bias en 
strategic misrepresentation. Beide verschijnselen worden gebruikt om uit te leggen waarom een 
project door zou moeten gaan, dit wordt uitgedrukt op de verticale as (explanatory power). Deze 
verhouding verandert naar mate de politieke en organisatorische druk toeneemt. In het begin is 
deze druk laag en is er nog veel vertrouwen in een groot infrastructureel project. Dan volstaat de 
optimism bias om de uitvoer van een project te verantwoorden. Naarmate het project vordert, 
komen de tegenslagen en neemt de druk toe. Het vertrouwen in een goede afloop volstaat 
dan niet meer, andere middelen moeten worden aangewend om de uitvoer te rechtvaardigen. 
Dit is het moment waarop strategic misrepresentation meer invloed begint te krijgen. Cijfers 
worden opzettelijk anders voorgesteld en tegenargumenten worden gebagatelliseerd om het 
project goedgekeurd te krijgen. Wanneer de druk laag of afwezig is, is het opzettelijk anders 
voorstellen van de zaken niet of nauwelijks aan de orde. Het is niet nodig om op dit moment 
deze middelen aan te wenden. Volgens Flyvbjerg complementeren stategic misrepresentation 
en optimism bias elkaar, in plaats van dat ze met elkaar concurreren voor de beste verklaring. 
Beide verklaringen hebben ook een andere grondslag. De optimism bias wordt vaak onbewust 
aangewend, terwijl strategic misrepresentation wel heel bewust wordt ingezet.

Strategic misrepresentation en optimism bias spelen niet alleen bij grote infrastructurele projecten 
een rol. Het operahuis in Sydney had bijvoorbeeld te maken met kostenoverschrijdingen 
van 1200 %, als gevolg van foutieve kosten-batenanalyses en slecht management tijdens de 
uitvoer (Flyvbjerg, 2003). De politiek zag geen mogelijkheden meer om het project bij te 
sturen of te stoppen. De architect heeft daarna nooit meer een opdracht gekregen. In het begin 
staan de voorstanders van een project vaak erg sterk. Dit kunnen bedrijven zijn die complete 
plannen presenteren op het moment dat nog veel onzekerheden heersen bij de overheid. Het 
kunnen ook ministers zijn die in een vroeg stadium al veel argumenten voor weten te geven, 
of de onderbouwing van een project al klaar hebben voordat de oppositie kans heeft gehad 
tegenargumenten te formuleren.

2.4 Synthese
In deze paragraaf zal vanuit de hierboven beschreven theorieën antwoord worden gegeven op 
de drie eerder genoemde deelvragen. Tevens zal een vooruitblik worden gegeven op het derde 
hoofdstuk, de praktijk, en de samenhang met dit hoofdstuk.

- Hoe kan het verloop van planprocessen beschreven worden?
Planprocessen worden op verschillende manieren beschreven. Zowel Winsemius als Cohen 
en Kingdon gaan uit van verschillende stappen in een proces. Allen beschrijven problemen, 
oplossingen, beslissingen en implementatie als ingrediënten van een proces. Maar de manier 
waarop deze ingrediënten samenkomen verschilt. Waar Winsemius nog uitgaat van een ordelijk 
proces dat verloopt volgens opeenvolgende stappen; gaan Cohen en Kingdon uit van een 
chaotisch proces. In de discussie zal aandacht besteed worden hoe in deze benaderingen in de 
praktijk te herkennen zijn.

- Welke plaats nemen problemen en oplossingen in het planproces in?
Het antwoord op deze vraag komt voor een deel voort uit het antwoord op de vorige vraag. 
Winsemius benoemt in zijn model problemen aan het begin van een proces, in de erkenningfase. 



Als de problemen duidelijk zijn, kunnen verschillende alternatieven worden geformuleerd 
en kan gewerkt worden aan oplossingsrichtingen. Aan het eind van de besluitvormingsfase 
wordt gekozen voor één oplossing en wordt die uitgevoerd. Cohen ziet beleidsmakers echter 
als mensen met oplossingen, die actief op zoek zijn naar problemen. Volgens Kingdon drijven 
problemen, oplossingen en politiek vrij rond en komen op kritieke moment samen. Ook de rol 
van problemen en oplossingen zal terugkomen in de discussie.

- Wat is de invloed van betrokkenen op de interactie tussen problemen en oplossingen?
Winsemius geeft in verschillende fases van het planproces aan wie dan aan zet is. Uit de eerste 
paragraaf wordt duidelijk hoe deze rollen worden ingevuld. Volgens Flyvbjerg zijn ambtenaren 
en bedrijven aan het begin van een proces, wanneer het politieke gewicht nog laag is, sterke 
spelers. Op dit moment zijn zij in staat de uitvoer van projecten te forceren en te manipuleren 
(strategic misrepresentation), maar is ook het vertrouwen in de gekozen oplossing (optimism 
bias) groot. Naarmate het proces vordert, wordt juist meer bewuste invloed uitgeoefend op het 
uitvoeren van een project. Kingdon en Cohen zien ook dat betrokkenen veel invloed hebben 
op het koppelen van oplossingen aan problemen. Het kiezen van het juiste moment voor 
uitvoering is essentieel. Passende (bestaande) oplossingen moeten op dat moment samenkomen 
met problemen en het juiste politieke klimaat. Betrokkenen kunnen hierin sturen. Wanneer 
zij op de juiste momenten hun oplossingen naar voren schuiven, door ze aan te kaarten bij de 
politiek of in de media, is de kans tot uitvoer groot.

In dit hoofdstuk zijn verder verschillende principes naar voren gekomen die ten grondslag 
liggen aan planprocessen. Vanuit de literatuur van Hidding en van den Brink (2006) en 
Winsemius (1987) kunnen drie principes worden onderschreden: het efficiëntieprincipe, het 
effectiviteitprincipe en het gelijkheidsprincipe. Jensen en Richardson (2004) schrijven dat de 
bouw van grote infrastructurele projecten voort komt uit een drang naar gelijkheid. Daarbij 
worden deze projecten ook effectieve oplossingen geacht voor het snel overbruggen van grote 
afstanden en daarmee het vasthouden of brengen van economische groei. Uit het onderzoek 
van Flyvbjerg et al. (2003) komt naar voren dat grote infrastructurele projecten in de praktijk 
niet efficiënt zijn, terwijl ze op papier wel als efficiënt voorspeld worden. Aan efficiëntie wordt 
wel veel waarde gehecht door de politiek. Het meest goedkope alternatief wat voldoende 
effect sorteert wordt verkozen. Dit geeft betrokkenen de ruimte voor het gebruik van strategic 
misrepresentation.

De bovenstaand beschreven tegenstellingen gaven de aanleiding voor het formuleren van 
interviewvragen. In deze vragen is vooral gefocust op het verloop van het planproces, de rol 
die kritieke momenten daarin hebben gespeeld en wie daarbij betrokken waren. Telkens werd 
begonnen met de rol van de geïnterviewde, vervolgens werd gevraagd het proces in hoofdlijnen 
te beschrijven om zo een overzicht te krijgen van de door betrokkenen belangrijke gevonden 
gebeurtenissen. De verschillende onderzoeksrapporten, met name de verschillende uitkomsten 
daarvan, kwamen specifiek aan bod. Om te kijken of oplossingen worden geformuleerd naar 
aanleiding van problemen of los ronddrijven of dat hier nog iets anders aan de hand is, was 
onze laatste vraag telkens of de desbetreffende persoon dacht dat de Zuiderzeelijn ooit nog zou 
worden uitgevoerd. Verder is gekeken naar de aan- of afwezigheid van policy windows in het 
proces, zoals beschreven door Kingdon. Het beeld dat wij hebben verkregen uit de interviews en 
uit overige informatiebronnen (krantenartikelen, internet, beleidsdocumenten) is beschreven 
in het volgende hoofdstuk.
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Zweven door het planproces

Hoofdstuk 3 De Zuiderzeelijn

Na de theoretische verkenning in het vorige hoofdstuk, zal dit ingaan op de case die wij hebben 
gekozen: de Zuiderzeelijn. Het project de Zuiderzeelijn heeft tot nu toe een langdurig proces 
doorgemaakt. Betrokkenen hebben hierin verschillende rollen gespeeld en het proces heeft 
verschillende fases doorgemaakt. Om deze reden is het hoofdstuk in vier delen opgesplitst, 
die elkaar chronologisch opvolgen. Het eerste deel (3.1) zal gaan over de voorgeschiedenis van 
de Zuiderzeelijn, voordat de commissie Langman in beeld was en voordat het proces, zoals 
de meeste mensen het kennen, in 1997 van start ging. Het tweede deel (3.2) beschrijft het 
proces vanaf het moment dat de commissie Langman in leven is geroepen tot de volgende 
grote commissie een rol begon te spelen: de Tijdelijke Commissie Infrastructurele projecten 
(TCI). Vervolgens zal het derde deel (3.3) gaan over het TCI-rapport en het vervolgproces 
tot het moment dat een negatief besluit werd genomen met betrekking tot de uitvoer van de 
Zuiderzeelijn. Het laatste deel (3.4) zal gaan over de toekomst van de Zuiderzeelijn, zoals die 
wordt gezien door de verschillende geïnterviewde personen. Voor deze opdeling is gekozen 
omdat de verschillende achtergronden van het project zo goed kunnen worden blootgelegd. De 
betrokkenen vulden hun rol binnen het project anders in naarmate de tijd verstreek en nieuwe 
fases aanbraken.

De informatie die nodig was om tot deze casebeschrijving te komen is op verschillende 
manieren verkregen. Allereerst zijn verschillende krantenartikelen, vakbladen, websites en 
beleidsdocumenten bestudeerd. Vervolgens zijn verschillende betrokken personen (zie bijlage 
I) geïnterviewd om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen en de achtergrond van het 
ontstaan van nieuw beleid te achterhalen. Deze betrokken personen kwamen zowel uit de drie 
Noordelijke provincies als Den Haag. We hebben mensen gesproken op de ministeries van 
Verkeer en Waterstaat (V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM), ambtenaren en politici uit de noordelijke provincies, medewerkers van Pro-rail en 
het consortium Transrapid Nederland en tot slot een lid van het actiecomité “hier trekken we 
de lijn”. Een lijst met alle geïnterviewde personen is toegevoegd in bijlage I.

3.1 Voorgeschiedenis
Het eerste voorstel tot de aanleg van een rechtstreekse spoorlijn tussen Amsterdam en Groningen 
dateert uit 1968. (Leeuwarder Courant, 2007) Door de drooglegging van de IJsselmeerpolders 
was een kortere route naar het Noorden van Nederland mogelijk. Over het nieuwe land kon 
een groot stuk van de al bestaande route over de Veluwe worden afgesneden. Met dit idee was 
toen niet veel gedaan, behalve dat de Stichting Zuiderzeelijn is opgericht. Deze stichting had als 
doel een vlotte invoer van een snelle verbinding tussen Amsterdam en Groningen. (Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat, 2006) Later is dit idee, met tussenliggende periodes van ongeveer 
10 jaar, nog een aantal keer ter sprake gekomen. “Het lichtje werd brandende gehouden”, zoals 
het door één van de geïnterviewden in het Noorden werd benoemd. De precieze toedracht van 
deze gebeurtenissen is moeilijk te achterhalen. De meeste personen die we hebben geïnterviewd 
raakten pas betrokken bij het project vanaf 1997 en zijn zich nauwelijks bewust van het eerdere 
proces rond de Zuiderzeelijn. Verschillende bronnen halen deze voorgeschiedenis wel aan, maar 
zijn tegelijkertijd ook behoorlijk gekleurd. Met name de Partij van de Arbeid in Groningen 
blijkt door de jaren heen een groot voorvechter van de verbinding en noemt het door de jaren 
heen meerdere malen in het verkiezingsprogramma (Alkema1, 2004).
1 Evert Alkema is in dienst als archivaris van de PvdA, afdeling Groningen Evert Alkema is in dienst als archivaris van de PvdA, afdeling Groningen 35



In 1972 had de NS een begin gemaakt met de planontwikkeling rond het traject. Het 
voorgestelde tracé liep van Groningen via Drachten, Heerenveen, Emmeloord en Lelystad 
naar Amsterdam. In de jaren ’80 werd nog steeds rekening gehouden met de mogelijke uitvoer 
van dit tracé in het plan Rail 21 van de NS. Ook in Den Haag werd de verbinding af en toe 
besproken. Veel gevolg had dat echter niet. Uit ons gesprek op het ministerie van VROM 
bleek dat ook daar het komen en gaan van de Zuiderzeelijn een bekend fenomeen was. Bij het 
ministerie werd in de jaren ’80 regelmatig gelobbyd voor de lijn door de Noordelijke provincies. 
Kenmerkend is de kop van het Dagblad van het Noorden, van 30 januari 1980 (in Alkema, 
2004): “De Zuiderzeelijn komt, maar wanneer?”, met als onderzin: “In weerwil van de opstelling 
van de �amer heeft de minister de neiging, het project wat op de lange baan te schuiven”. In 1982 
had de minister van V&W de stuurgroep Zuiderzeelijn ingesteld om een projectstudie uit te 
voeren (Scheele, 1988). Minister Smit-Kroes zette in 1988 echter een streep door het project, 
maar de deur werd niet geheel gesloten. Dit bleek uit een interview met Johan Remkes (lid van 
de stuurgroep Zuiderzeelijn) in Noorderbreedte (Scheele, 1988) gehouden naar aanleiding van 
dit besluit. Op de vraag of het mogelijk was dat tussentijds alvast werd begonnen met de aanleg 
van een gedeelte van de lijn, antwoordde Remkes: “Op de langere termijn is dit inderdaad een 
reële optie. Ook in ‘Rail 2�’ houdt de NS hiermee rekening. ‘Rail 2�’ betekent o.a. dat hierdoor ook 
steun voor de visie van de stuurgroep dat het tracé van de hoge snelheidsvariant voor de toekomst 
opengehouden moet worden en dat daar met de vaststelling van de �e Nota Ruimtelijke Ordening 
en het Structuurschema Verkeer en Vervoer rekening mee gehouden moet worden”. 

Begin jaren ’90 kwam meer enthousiasme van minister van V&W Maij-Weggen. In de 
Windschoter Courant (9 mei 1990, in Alkema, 2004) stond de volgende mededeling: “Minister 
Maij-Weggen maakt zich sterk voor een sneltreinverbinding van Almere, via Lelystad en Groningen, 
naar het Noord-Duitse havengebied. Het dossier over het doortrekken van de Zuiderzeelijn wordt 
hiertoe heropend”. Om dit te bewerkstelligen werd in 1992 de stichting ‘Maatschappij voor de 
aanleg van de Zuiderzeespoorlijn’ opgericht (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006. De 
Commissaris der Koningin van Groningen was voorzitter van deze stichting. Later (in 1999) 
werd deze stichting weer opgeheven, omdat het niet handig was om als openbaar bestuur 
vanuit een stichting te opereren. Eén van de geïnterviewden beschrijft de voorgeschiedenis, 
vanuit het perspectief van het ministerie van VROM, als volgt: “Het begon begin jaren tachtig. 
Uit een studie over de vervoersstromen bleek dat er een grote vervoersvraag bestond tussen Groningen 
en Amsterdam, wat weer resulteerde in het idee voor een Zuiderzeelijn. Rail 2� stond hier trouwens 
buiten. In de jaren ’�� ging het economisch gezien niet heel goed en het plan is verder nooit tot 
ontwikkeling gekomen. Begin jaren ’�� was het plan weer even terug, maar toen werd gekozen voor 
een alternatief traject: de Hanzelijn. We dachten toen wel even van het gezeur af te zijn, maar het 

project kwam weer terug via de commissie Langman.” 
Voor 1997 was dit de laatste stroomversnelling 
waarin de Zuiderzeelijn terecht was gekomen. 

3.2 Advies na advies, rapport na rapport
Uit de interviews blijkt dat de commissie 
Langman was ingesteld op aandringen van het 
Noorden. De regeringen van de jaren voor 1997 
worden door Noorderlingen Randstadkabinetten 
genoemd. Dit houdt in dat ze vooral oog hebben 
voor ontwikkelingen in de Randstad en de rest 
van Nederland buiten beschouwing laten. Voor 
de Commissarissen der Koningin (CdK’s) in 

Figuur 3.1 
Magneet-

zweefbaan 
Lathen
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Groningen, Drenthe en Friesland was de maat vol in 1996: “In september ���6 wordt in de 
begroting voor ���� gepresenteerd. Wat opviel was dat op de kaarten die bij het beleid werden 
gegeven, op � kaart na met daarop het distributieknooppunt Veendam, niks boven de lijn Amsterdam 
Zwolle gepresenteerd werd. … Bij presentatie van die nota dachten we, dit is het moment om hier 
iets aan te veranderen. Dit is een fout die ze zich nog lang zullen heugen. We hebben er heel veel 
kabaal over gemaakt, weer een voorbeeld van een Randstadkabinet. We hebben er met Wim �ok 
over gesproken. Die zei: ik heb ze nog zo gewaarschuwd. Het kwam ter sprake in de 2e kamer 
en via de breed gesteunde motie Wallage. Daarmee werd de commissie Langman geïnstalleerd.” 
Dat de Commissarissen elkaar op dat moment al goed kenden was een voordeel. Alle drie 
waren minister geweest en kenden daardoor niet alleen elkaar goed, maar ook Den Haag en 
de bewindspersonen van dat moment. Vervolgens hadden de CdK’s alle zeilen bijgezet om de 
economische situatie in het Noorden kenbaar te maken: tot en met het vooraf aanspreken van 
alle mogelijke gesprekspartners van de Commissie Langman aan toe. 

Op 11 september 1997 presenteerde de commissie Langman haar resultaten. De opdracht 
die de commissie daarvoor gekregen had was het analyseren van de sterke en zwakke punten 
van Noord-Nederland. Vervolgens moesten concrete aanbevelingen gedaan worden voor het 
verwerven van een sterkere economische positie van het Noorden ten opzichte van de nationale 
economie. In haar advies gaf de commissie aan dat het Noorden een relatieve achterstand had van 
43.000 arbeidsplaatsen. Om deze achterstand op te heffen zou tussen 2000 en 2010 10 miljard 
gulden in de regio moeten worden geïnvesteerd. De noordelijke provincies werkten dit advies 
uit en presenteerden op 9 december 1997 het “Kompas van het Noorden”. Op 16 april 1998 
kreeg het Noorden op basis van dit kompas de Langmangelden, € 2,27 miljard, toegewezen op 
de rijksbegroting. Dit geld werd gereserveerd voor het moment dat de Zuiderzeelijn in uitvoer 
zou komen. Hiermee was het startsein gegeven voor verdere ontwikkeling van de Zuiderzeelijn 
(Samenwerkingsverband Noord Nederland, 2008; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008). 
Opvallend is dat in het advies van de commissie Langman weliswaar rekening gehouden werd 
met een snelle verbinding op lange termijn, maar dat deze verbinding niet centraal stond in het 
advies. In de uitwerking van het Noorden naar aanleiding van het advies van de commissie (‘het 
kompas voor het Noorden’) kwam de Zuiderzeelijn echter wel centraal te staan.

Uit de interviews blijkt dat de partijen uit het Noorden een snelle verbinding, bij voorkeur 
een magneetzweeftrein, essentieel vinden voor de ontwikkeling van de economie. Bedrijven 
zouden niet in het Noorden willen investeren, omdat het te ver weg was: de afstand tot het 
financiële en economische centrum (Amsterdam/Randstad) was te groot. Dit argument werd 
ook aangehaald door het Consortium Transrapid, een andere voorstander, en tevens aanbieder, 
van de magneetzweefbaan.

Na de publicatie van het advies van de Commissie Langman lanceerde het Consortium Transrapid 
het plan voor een magneetzweefbaan. Dit voorstel hield een rondje Randstad in met een uitloper 
naar het Noorden (de Zuiderzeelijn). Het ministerie van Verkeer en Waterstaat had op dat 
moment nog geen planstudie uitgevoerd naar de mogelijke varianten voor een snelle verbinding 
naar Groningen. Het voorstel van het Consortium was aanleiding om dit wel te doen. Hiertoe 
is de Commissie Olman opgericht. Aanvankelijk was de commissie zeer sceptisch tegenover een 
magneetzweeftrein, echt serieus werd deze optie niet genomen. Door één van de respondenten 
werd de commissie zelfs een “wat lacherig gezelschap” genoemd. In december 1999 presenteerde 
de commissie haar resultaten. Toch oordeelde de commissie dat een magneetzweefbaan een 
haalbaar alternatief is (Trouw, 1999). Voor de politici en beleidsmakers in het Noorden was dit 
een echte opsteker. Zij zagen de aanleg van een magneetzweefbaan vol goede moed tegemoet en 



bleven lange tijd hierop inzetten. De geïnterviewde voorstanders van de magneetzweefbaan (uit 
Groningen, Friesland, Drenthe, actiecomité en Consortium), zagen in deze techniek de ideale 
oplossing voor de economische achterstand van het Noorden; of zoals één van de geïnterviewden 
zei: “Mensen zijn bereid tot � uur te reizen voor hun werk. Met snel transport breng je gebieden 
dichter bij elkaar. De zweeftrein techniek maakte de Zuiderzeelijn interessant. Het idee is al ruim 
�� jaar oud. Het werd pas een item toen de magneetzweefbaan mogelijk werd… op een boemel 
erbij zaten we niet te wachten.” De magneetzweeftrein is niet alleen snel, maar kan ook in korte 
tijd op snelheid komen. Hierdoor was het mogelijk om veel tussenstops te maken zonder veel 
tijd te verliezen. En juist het aandoen van tussenliggende plaatsen zou zorgen voor een extra 
economische impuls in het hele Noorden en niet alleen in Groningen. Ook het doortrekken 
van de lijn naar Duitsland werd als extra argument gebruikt. De geïnterviewden in Den Haag 
reageerden een stuk kritischer op deze techniek: “de maglev (magneetzweeftrein red.) is eigenlijk 
een oplossing op zoek naar een probleem. In het �onsortium Transrapid  zitten een stel handelaren, 
die dat ding aan de man proberen te brengen. Nu zijn ze weer bezig met het OV SAAL2. Voorlopig 
is er ook nog geen sprake van dat dat een magneetzweeftrein wordt.”

Naar aanleiding van het oordeel van de commissie Olman waren nog twee studies uitgevoerd. 

2 OV SAAL: openbaar vervoerverbinding van tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. OV SAAL: openbaar vervoerverbinding van tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. 

Hanzelijn-plus ZZL-Intercity ZZL-HSL ZZL-Magneet-
zweefbaan

ZZL-Magneet-
zweefbaan metro

Baten NEI 1,4 / 1,5 2,4 / 2,5 3,4 / 3,9 6,3 / 7,2 7,7 / 8,7

Baten RUG 2,3 2,4 6,3 11,9 13,7

Baten NYFER 2,1 / 2,5 3,6 / 4,1 4,8 / 6,1 11,0 / 13,4 14,8 / 17,4

Kosten 2,9 5,6 8,5 14,2 15,3

Saldo excl. 
restwaarde NEI -1,5 / -1,4 -3,2 / -3,0 -5,1 / -4,5 -7,9 / -6,8 -7,6 / -6,3

Saldo excl. 
restwaarde RUG -0,7 -3,2 -2,2 -2,5 -2,0

Saldo excl. 
restwaarde NYFER -0,8 / -0,4 -2,0 / -1,5 -3,7 / -2,4 -3,2 / -0,8 -0,5 / 2,1

Restwaarde % 
investering NEI 0,3 0,6 0,9 1,5 1,5

Restwaarde 2040 
– 2060 RUG 1,0 1,0 3,1 5,4 5,7

Restwaarde 
% investering 
NYFER 

0,2 0,4 0,6 0,8 0,8

Saldo incl. 
restwaarde NEI -1,2 / -1,1 -2,6 / -2,4 -4,2 / -3,6 -6,4 / -5,0 -6,1 / -4,8

Saldo incl. 
restwaarde RUG 0,3 -2,2 0,9 2,9 3,8

Saldo incl. 
restwaarde NYFER -0,6 / -0,2 -1,6 / -1,1 -3,1 / -1,8 -2,4 / 0,0 0,3 / 2,9

Tabel 3.1 
Overzicht van 

de kosten en 
baten, volgens 

NEI, RUG 
en Bureau 

NYFER,   
netto 

contante 
waarde 2010 
in miljarden 

guldens (bron: 
verdieping 

MKBA, 
2001)
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Alle drie tezamen gaven ze echter nog steeds geen volledig beeld. Veel vragen met betrekking 
tot de kosten en baten van het project konden niet beantwoord worden. Dit gaf aanleiding 
tot de eerste verkenningen in 2001 (Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, 2004a). 
Voor deze verkenningen begonnen werden, was de uitvoer van de lijn echter al redelijk vast 
komen te staan. In het regeerakkoord van kabinet Paars II in 1998 werd al gezinspeeld op 
de aanleg van de Zuiderzeelijn en later verscheen een document �Op de drempel van de 2�ste 
eeuw: het investeringsprogramma voor de ruimtelijk-economische structuurversterking van deze 
regering ����2-2��2��, waarin werd gesteld dat zo snel mogelijk begonnen moest worden met 
de voorbereiding van het project en dat voor 2010 moest worden begonnen met de aanleg 
van de lijn. Later verweet de Tijdelijke Commissie Infrastructurele projecten de minister en 
de Tweede Kamer dat te snel toezeggingen waren gedaan richting het Noorden wat betreft de 
Zuiderzeelijn (Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, 2004a). De eerste verkenningen 
behelsden vooral kosten-batenanalyses (kba’s) uitgevoerd door onder andere het Nederlands 
Economisch Instituut (NEI). Uit de analyses kwam een zeer negatief beeld tevoorschijn. Naar 
aanleiding van de uitkomsten heeft ook de Rijks Universiteit van Groningen (RUG) een analyse 
uitgevoerd gevolgd door een onderzoek van het onderzoeksinstituut NYFER. Deze pakten 
wel positief uit. De grote verschillen vormden aanleiding voor een tweede verkenningsfase in 
2002. De verschillen tussen de analyses waren na deze fase wel kleiner, maar het verschil tussen 
positief en negatief bleef, zie tabel 3.1 (Priemus & Leijten, 2005). 

De geïnterviewden kijken met gemengde gevoelens terug op deze fase. De relativiteit van de 
rapporten werd aan de ene kant benadrukt. Aan de andere kant werd ook benadrukt dat het 
uitvoeren van analyses wel belangrijk was. In Den Haag werd gesproken over een “rapportenoorlog” 
tijdens de eerste verkenningen. Dat de verschillen in de tweede fase kleiner waren werd gezien 
als gedegen onderzoek. Ook wordt de rol van de Tweede Kamer benadrukt: “het is de �amer 
die uiteindelijk de afweging moet maken. Als zij de positieve effecten de investering waard vinden, 
ongeacht de hoge kosten, dan nemen zij een positief besluit.” en “als de �amer ergens om vraagt, dan 
doen wij dat gewoon als ministerie”. In Den Haag vroeg men zich af of de positieve gevolgen van 
een magneetzweefbaan een investering van 8 miljard euro wel waard waren. Waar in Den Haag 
waarde wordt gehecht aan de kba’s, stelt men zich in het Noorden een stuk kritischer op. Over 
de voorwaarden en de factoren die ten grondslag liggen aan de analyses bestond onenigheid. 
De quote: “wat je erin stopt, krijg je er ook weer uit” weerspiegelt de algemene stemming in het 
Noorden met betrekking tot kba’s. Hoewel destijds in Den Haag veel waarde werd gehecht aan 
de kba’s, lijkt dat nu weer minder te worden. Dit werd door voorstanders van de lijn gezien als 
bewuste manipulatie. Projecten die nu spelen krijgen wel groen licht, terwijl dit nooit zou zijn 
gebeurd als dezelfde randvoorwaarden werden gehanteerd als bij de Zuiderzeelijn. De trend dat 
de kba’s nu soepeler worden behandeld werd onderstreept door alle geïnterviewden.

Kosten-batenanalyse

“�osten-batenanalyse is een monetaire evaluatiemethode, waarbij de verwachte kosten worden afgewogen ten opzichte van de 
te verwachten baten voor één of meerdere onderwerpen, zodat de meest voordelige oplossing kan worden gekozen. De analyse 
kan bijvoorbeeld berekeningen van initiële en verwachte opbrengst bevatten. Bijvoorbeeld een productmanager kan kosten 
voor productie en marketing ten opzichte van verwachte verkopen van een bepaald product vergelijken. Op grond van deze 
afweging kan de opname van een product in het assortiment worden genomen.

Bij maatschappelijke kosten-batenanalyses �M�BAs� worden ook de externe effecten meegenomen in de evaluatie. M�BA 
werd bijvoorbeeld toegepast om ontwikkelingsvarianten van het Wieringerrandmeer met elkaar te vergelijken. Daarin werden 
ook de natuurbaten gemonetariseerd.”  (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kosten_baten_analyse)

Tekstbox 3.1
Kosten baten 
analyse



De verkenningen leidden niet tot directe acties; het kwam niet tot een definitief besluit ondanks 
aandringen van het Noorden hierop. De projectorganisatie in Den Haag overlegde inmiddels 
wekelijks met leden van het projectteam uit het Noorden. Door beide partijen werd het contact 
als goed en hecht omschreven en ook als heel bijzonder ervaren: “We deden iets wat niet eerder 
was vertoond in Nederland. ��� km spoor, samenwerking tussen vier departementen, vier provincies 
en zeven gemeenten. Een regio die � miljard euro op tafel legt en het geïntegreerde tracé, de MER en 
aanbestedingsprocedure die we samen hebben aangepakt”. Niet eerder participeerden provincies 
zo intensief in een rijksaangelegenheid als het aanleggen van een spoorlijn. Dat de betrokken 
provincies meefinancierden in de aanleg werd ook als bijzonder ervaren. In het Noorden werd 
dit gezien als een belangrijke drempel die genomen is. Het creëren van draagvlak binnen de 
provincies is niet eenvoudig geweest. Niet iedereen had een even groot belang bij de lijn, maar 
de solidariteit was groot. Doordat het wel een aantal keer bijna tot een besluit kwam moest 
regelmatig opnieuw draagvlak worden gevonden in het Noorden. Zonder inspanning brokkelde 
het draagvlak af. Voor iedere bijna-beslissing moest een document worden samengesteld waar 
alle drie de provincies en het kabinet zich in konden vinden. Uiteindelijk had het niet mogen 
baten. Na 2002 brak een politiek zeer turbulente periode aan, in korte tijd vielen een aantal 
kabinetten en kwam het niet van het nemen van grote beslissingen (Tijdelijke Commissie 
Infrastructuurprojecten, 2004a). Daarmee verwaterde langzaam de steun in het Noorden.

Ondertussen riep de aanleg van Betuweroute en HSL-Zuid steeds meer weerstand op. De kosten 
bleken hoger dan verwacht en verondersteld werd dat bij veel grote infrastructurele projecten 
fouten werden gemaakt die hoge kosten met zich mee brachten. In 2003 werd besloten tot 
een parlementair onderzoek en op 19 november van dit jaar werd de Tijdelijke Commissie 
Infrastructurele projecten (TCI) ingesteld. Vanaf dit moment werd het steeds moeilijker om in 
de provincies draagvlag te vinden voor de aanleg van een magneetzweefbaan. Negatieve geluiden, 
die tot die tijd nog wel overstemd konden worden, voerden steeds meer de boventoon. Door een 
aantal geïnterviewden wordt bijvoorbeeld de situatie in Friesland aangehaald. De Provinciale 
Staten van Friesland waren iedere keer weer meegegaan in de voorbereidingen van besluiten. 
Onder de bevolking bleek echter veel minder draagvlak te bestaan. Een zweefbaan, op een talud 
of poten aangelegd, zagen ze niet zitten. Het zou het open Friese landschap verpesten. Ook was 
de algemene opinie van de bevolking van Friesland dat de zweeftrein geldverslindend zou zijn. 
Hoeveel argumenten hier ook tegen in werden gebracht, de Friese bevolking bleef sceptisch. 
Hierdoor werd het voor de Provinciale Staten van Friesland steeds moeilijker om samen met de 
andere Noordelijke provincies een pact te blijven vormen. Of zoals één van de geïnterviewden 
hieraan toevoegt: “Achteraf hebben we misschien wel last gehad van die aandacht voor de MZB, dat 
mensen toch wat bang waren voor zo’n nieuwe techniek. Maar het is nooit het doel geweest om alleen 
voor de MZB te gaan.”. Dit werd versterkt toen door het instellen van de TCI nog meer twijfels 
ontstonden. Eind juni 2004 besluit de Provinciale Staten van Friesland de beslissing om verder 
te gaan met de samenwerkingsovereenkomst te heroverwegen en uit te stellen tot na de zomer 
(Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, 2004a).

Ook in Flevoland werd het langzamerhand steeds moeilijker om draagvlak te vinden voor 
de Zuiderzeelijn. Deze provincie vormt de overgang tussen het westen en het noorden van 
Nederland. Almere is sterk georiënteerd op Amsterdam, terwijl de Noord-Oostpolder meer 
aansluiting vind bij Noord en Oost-Nederland. In een persbericht (Gemeente Almere, 2002) 
verwoordde Wethouder H. Visser-van der Weele (mobiliteit) dit eerste belang treffend: “Almere 
heeft een dubbel belang bij aanleg van de Zuiderzeelijn. Allereerst vergroot het de capaciteit op de 
drukste �OV-�corridor, tussen Amsterdam en Almere. Maar bovendien verbindt de Zuiderzeelijn 
Almere �en dan in ieder geval het stads- en zakencentrum� met de economische zwaartepunten in de 
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Figuur 3.2 Verloop planproces volgens Priemus en Leijten, onderzoekers TUd en TCI (Priemus en Leijten 2005)



Randstad: Schiphol en de Zuidas. Het innovatieve en snelle karakter van de verbinding zal zonder 
twijfel de economische ontwikkeling van Almere een extra impuls geven. Zeker bij een HSL-variant 
kan ook worden aangesloten op het bestaande hoge snelheidsnet dat steeds meer vorm begint te 
krijgen in West-Europa. Om deze redenen heeft het college de afgelopen maanden met nadruk positief 
geadviseerd over deelname van Almere aan de Samenwerkingsovereenkomst.” Aanvankelijk was de 
dubbelrol voor Flevoland geen probleem, de Zuiderzeelijn kwam immers tegemoet aan zowel 
het belang van de Noord-Oostpolder als dat van Almere. Toen een plan werd gelanceerd om 
de congestie tussen Amsterdam en Almere aan te pakken: OV SAAL, kwam hier verandering 
in. Al gauw werd duidelijk dat, als de Zuiderzeelijn niet haalbaar was, OV SAAL een goed 
alternatief zou zijn voor Almere. De geïnterviewden gaven aan dat hierdoor de tweespalt waarin 
Flevoland verkeerde groter werd. Onvoorwaardelijke steun aan de Noordelijke provincies was 
niet haalbaar meer.

De samenwerking in Den Haag (tussen de Noordelijke provincies en het ministerie van V&W) 
werd ondertussen ook steeds minder intensief: “De regio was aanvankelijk betrokken bij de 
planvorming, maar dat is op een gegeven moment meer op afstand gekomen … en ook wel met 
opzet hoor. Het was toch een beeld waar het noorden niet meer honderd procent achter kon staan… 
en zo konden zij er toch meer een zelfstandige mening op na houden.” Sinds de instelling van 
de TCI was de vaart eruit. Op 23 april 2004 besloot het kabinet wel verder te gaan met de 
Zuiderzeelijn naar aanleiding van de presentatie van de Nota Ruimte, waar de Zuiderzeelijn 
in werd genoemd. Priemus en Leijten (2005) hebben de besluitvorming tot aan de TCI in 
een schema weergegeven, inclusief het eventuele vervolgtraject. Deze is weergegeven in figuur 
3.1. De vervolgprocedure zou een prijsvraag inhouden, verschillende bedrijven konden dan 
hun opties voor de lijn presenteren, opdat het meest kostenefficiënte alternatief gekozen kon 
worden. Zover kwam het echter niet. In juli 2004 werden verschillende moties ingediend 
om, in afwachting van de resultaten van de TCI, geen verdere kabinetsbesluiten te nemen en 
vooral ook andere varianten te onderzoeken, zoals de Hanzelijn+ en een nul-alternatief (niet 
aanleggen) (Tijdelijke Commissie Infrastructuur, 2004a).

3.3 Van TCI-rapport tot besluit
Het TCI rapport werd door verschillende betrokkenen gezien als een belangrijk keerpunt in 
het proces van de Zuiderzeelijn. In deze paragraaf zal worden ingegaan op het rapport van de 
Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI). Eerst komen de conclusies van de TCI aan bod. 
Daarna zal de mening van verschillende betrokkenen besproken worden. 

De doelstelling van de TCI was om tot aanbevelingen te komen met betrekking op de procesgang 
van grote infrastructurele projecten. Het rapport was geschreven naar aanleiding van de grote 
kostenoverschrijdingen van zowel de Betuweroute als de HSL-Zuid. Uit de analyse van deze 
twee projecten had de commissie een toetsingskader gedestilleerd. Dit nieuwe toetsingskader 
werd vervolgens toegepast op de Zuiderzeelijn. In het begin van het rapport stond vermeld dat 
de commissie geen uitspraak wil doen over het wel of niet door laten gaan van het Zuiderzeelijn 
project. Wel raadde de TCI de vaste commissie infrastructuurprojecten van Verkeer en Waterstaat 
aan de conclusies ter harte te nemen.

In het TCI-rapport werd uitgehaald naar het proces rond de Zuiderzeelijn. Met name de manier 
waarop het project op tafel was gekomen en de snelle toezeggingen van het kabinet, waren een 
doorn in het oog van de commissie (Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, 2004a). In 
de vorige paragraaf is te lezen dat vrij snel na het advies van de commissie Langman, via een 
rapport van Samenwerkingsverband Noord-Nederland, door het kabinet toezeggingen werden 
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gedaan over uitvoer van het project. Het kabinet kwam onder andere met de belofte van 2,73 
miljard euro over de brug. De TCI gaf hierover aan dat men de nut en noodzaak discussie 
onvoldoende is aangegaan. De commissie Langman had nergens in het advies vermeld dat een 
Zuiderzeelijn noodzakelijk was voor de ontwikkeling van de Noordelijke provincies. Volgens 
de TCI zou de nut en noodzaak discussie alsnog gevoerd moeten worden, met terugwerkende 
kracht. Verder raadde de commissie de overheid aan in de toekomst minder snel tot toezeggingen 
over te gaan. Als methode voor het beter uitwerken van een groot project als de Betuweroute, 
HSL-Zuid of Zuiderzeelijn stelde de commissie voor een integraal structuurplan verplicht 
te stellen. Ook moesten momenten worden ingebouwd waarop de 2e kamer zich duidelijker 
uitspreekt over de voortgang van een groot infrastructureel project. Uiteindelijk schreef de TCI 
in haar conclusies dat:

“De oplossing lijkt zijn probleem kwijt te zijn. Daaruit is tot op heden niet de conclusie 
getrokken dat de gekozen oplossing een herbezinning vergt. Onverstoorbaar gaat het project 
verder, op zoek naar nieuwe motieven, leunend op oude afspraken, maar verstoken van een 
nuchtere ratio.” �Tijdelijke �ommissie Infrastructuurprojecten, 2���a�

De reacties over het TCI rapport liepen uiteen. Het noorden was, zeker in eerste instantie, 
niet te spreken over de uitkomst. Zowel de noodzaak van het rapport als de keuze om de 
Zuiderzeelijn als project te onderzoeken werden in twijfel getrokken. De betrokkenen uit 
het noorden typeren het TCI rapport als een keerpunt in het proces: “Toen ging het mis. De 
uitdaging was weg. …We zagen het wel enigszins aankomen, maar we waren wel verbijsterd en 
woedend. Je ging opnieuw terug naar af. Het is zo vaak in de 2e kamer aan de orde gekomen. Elke 
keer werd gezegd we gaan door. We voelden ons echt genaaid.”. In Den Haag, zowel in de politiek 
als bij de ministeries, waren de reacties positiever en werd ook genuanceerder teruggekeken op 
het rapport: “Het gaf de kans tot rust te komen en opnieuw rustig na te denken.” 

Na de eerste reacties werd gestart met de structuurvisie waaruit moest blijken dat een Zuiderzeelijn 
nodig was. Door het Noorden werd voor de afsluitende discussie een gebiedsuitwerking 
gemaakt om de argumenten kracht bij te zetten. Het vertrouwen in het proces was echter weg: 
“Ze wilden ons verhaal niet opschrijven” was de reactie van een geïnterviewde uit het Noorden, 
en “De uitdaging werd teruggebracht tot modelmatig werken. V&W lag onder een glazen stolp, de 
rekenmeesters en procesmanagers waren aan zet. Tja, en toen wisten we al: als het langs die weg moet 
dan gaat het fout.”. Volgens één van de geïnterviewden was het vooral jammer dat de prijsvraag 
niet is afgewacht, alvorens de structuurvisie werd opgesteld. Van de prijsvraag werd binnen de 
projectorganisatie veel verwacht: het had duidelijk moeten maken of men van de HSL-Zuid 
en Betuweroute had geleerd. De prijsvraagprocedure was dusdanig georganiseerd dat in het 
verleden gemaakte fouten (vroege toezeggingen aan marktpartijen, weinig ruimte voor eigen 
invulling van marktpartijen aan de bouw van de lijn) voorkomen zouden worden.

Op 1 april 2006 werd de structuurvisie gepresenteerd (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
et. al., 2006). Hierin werd naast de eerder meegenomen alternatieven ook een pakket aan 
alternatieve maatregelen doorgerekend. Het alternatieve pakket aan maatregelen hield in dat in 
plaats van het aanleggen van één verbinding, verschillende andere infrastructurele maatregelen 
konden worden genomen. Dit konden verbeteringen aan het huidige spoornet zijn of het 
verbeteren van de toegangswegen in de regio. De doelstelling van dit pakket was dezelfde als die 
van een Zuiderzeelijn: structureel de economische situatie van Noord-Nederland verbeteren. De 
uiteindelijke conclusie van de structuurvisie was dat alleen een alternatief pakket van maatregelen 
dusdanig scoorde dat het enigszins rendabel was. Het alternatief pakket aan maatregelen was 



daarmee het beste alternatief. Vervolgens liet de minister van Verkeer en Waterstaat, op 13 
april, in een brief namens het kabinet weten in te willen zetten op het alternatieve pakket van 
maatregelen (Regionale Projectorganisatie Zuiderzeelijn, 2007). Hiermee was de Zuiderzeelijn 
in principe van de baan. Een aantal geïnterviewden geven aan dat in Den Haag een gebrek 
aan visie bestaat, die met deze keuze wordt onderstreept. De mogelijkheid bestond om echt 
structuurversterkend te werk te gaan. Door infrastructuur in te brengen ontstond een heldere 
economische structuur. Dit wordt aldus geïnterviewden enerzijds veroorzaakt door tegenvallende 
grote projecten als de Betuweroute en de HSL-Zuid, politici durven geen grote projecten meer 
uit te laten voeren. Anderzijds werd vanuit ambtelijk Den Haag beperkt naar het grote geheel 
gekeken, men zit vastgeroest in het eigen beleid. Een geïnterviewde zegt hierover: “Eigenlijk zou 
je eerst moeten kijken wat wil je bereiken, wat is de filosofie? Daarna ga je kijken hoe je dat dan kan 
bereiken. Daar heb je verbeelding voor nodig.”

In het Noorden werd verontwaardigd op het besluit gereageerd. Met name de werkgevers en 
werknemersorganisaties waren woedend. Volgens de geïnterviewden in het Noorden was, na 
enig overleg, de actiebereidheid groot. Na een aantal bijeenkomsten, waar door ambtenaren 
van het ministerie toelichting werd gegeven op de gemaakte keuze, werd opgeroepen tot een 
protestmanifestatie in Den Haag. Het actiecomité ‘Hier trekken we de lijn’ regelde bussen voor 
iedereen die mee wou doen aan de actie op 23 mei 2006. Een geïnterviewde zegt hierover: “Het 
actiecomité  kon veel feller reageren dan de stuurgroep, maar dat ondernemers in de voorhoede van 
een actie lopen is uitzonderlijk. De organisatie van de acties lag uiteindelijk ook in handen van FNV, 
zij hadden als vakbond veel ervaring met het organiseren van protesten. Daarna gebeurde er heel 
veel. De fractievoorzitters kwamen naar buiten en ’s avonds was het op Nova. Als er een landsdeel 
gezagsgetrouw is, dan is dat het Noorden. Zo’n breed gedragen actie is heel bijzonder: ���� mensen 
op weg naar Den Haag dat is gewoon heel veel.”. De actie wordt door betrokkenen beschreven als 
een groot succes. Verschillende fractievoorzitters spraken uiteindelijk hun steun uit tijdens de 
actie. Naar aanleiding van de actie worden Kamervragen gesteld over het kabinetsbesluit. De 
Tweede Kamer besluit naast het alternatief pakket aan maatregelen ook één HSL variant mee te 
nemen in de laatste overwegingen. De Zuiderzeelijn stond wederom op de agenda.

Er is een duidelijk verschil in opvatting over het alternatieve pakket van maatregelen tussen de 
geïnterviewden. In Den Haag leefde vooral de opvatting dat het Noorden erg blij moet zijn met 
de grote bijdrage van het Rijk. In Den Haag gingen zelfs stemmen op die vinden dat het geld 
hoe dan ook beter in het westen besteed kan worden. In Noorden leefde veelal de opvatting dat 
men een “sigaar uit eigen doos” gepresenteerd krijgt. Volgens deze redenering zou het geld voor 
de infrastructurele maatregelen uit het alternatieve pakket van maatregelen op den duur ook 
wel beschikbaar zijn gekomen. Zelfs als een Zuiderzeelijn was aangelegd zou de ringweg van 
Groningen aangepakt moeten worden. Het enige voordeel is dat deze aanpassingen nu versneld 
worden uitgevoerd. 

Op 28 november 2007 viel definitief het doek voor de Zuiderzeelijn, toen de Tweede Kamer 
koos voor het alternatieve pakket van maatregelen (Regionale Projectorganisatie Zuiderzeelijn, 
2007). Hoewel wederom vol ongeloof werd gereageerd, was het voor de partijen in het Noorden 
duidelijk dat verder onderhandelen geen zin meer had. Uit interviews blijkt overigens dat de 
meeste betrokkenen het pakket achteraf wel als waardevol zien. Eén van de geïnterviewden 
zag in het hele project geen verliezers, uiteindelijk was een net bedrag beschikbaar gekomen 
voor ontwikkelingen in het Noorden. Daarnaast had het Noorden haar zelfvertrouwen 
teruggewonnen. Waar eerst een vragende houding bestond, gaat het Noorden nu weer uit van 
zijn eigen kracht. Een geïnterviewde zegt hierover: “De grootste winst is dat de Noordelingen hun 
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eigenwaarde hebben herwonnen. Je hoeft niet naar een ander op te kijken, je kan het zelf realiseren. 
Ook hebben we publiek/privaat schouder aan schouder gevochten. Er zijn geen verliezers.”. Over 
de vraag of een Zuiderzeelijn effectiever zou zijn geweest dan het alternatief pakket blijft wel 
discussie bestaan.

3.4 Visie op de toekomst 
Na de definitieve beslissing volgde een intensieve onderhandeling over het alternatieve pakket 
van maatregelen. Uiteindelijk wordt met het geld wat gereserveerd was voor de Zuiderzeelijn 
waarschijnlijk een nieuwe conventionele spoorlijn Groningen, Drachten, Heerenveen aangelegd. 
Dit is een deel van het Zuiderzeelijn traject. Regio Noordvleugel bekijkt vervoersopties voor het 
Zuidelijk deel van het traject. (OV-SAAL: Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad) Hiermee 
wordt behoudens het tussenstuk (van Lelystad naar Heerenveen) toch het traject gerealiseerd.

Bijna alle geïnterviewden gaven dan ook aan dat ze verwachten dat een Zuiderzeelijn in de 
toekomst gerealiseerd wordt. De enige uitzondering hierop was een geïnterviewde, die aangaf 
dat een Zuiderzeelijn niet meer aangelegd wordt. Dit heeft echter te maken dat de Zuiderzeelijn 
door deze persoon gezien word als magneetzweefbaan. De aanleg van het stuk tussen Lelystad en 
Heerenveen zou in de toekomst nog wel mogelijk kunnen zijn, maar dan wel als conventionele 
spoorverbinding, of misschien als HSL verbinding. Ook de andere betrokkenen zagen om 
dezelfde reden de lijn niet terugkomen als magneetzweefbaan. Het bestaande gedeelte en de 
mogelijke nieuwe verbinding tussen Groningen en Heerenveen bestaan uit conventioneel 
spoor. Twee verschillende technieken naast elkaar gebruiken is geen optie. Met het oog op het 
verleden gaven alle geïnterviewden aan dat ze verwachten dat de discussie voor een complete 
verbinding opnieuw zal spelen op een termijn van ongeveer 10 tot 15 jaar. 

Op de vraag wat nodig is voor het opnieuw op de agenda zetten van het project zei één 
geïnterviewde: “De validiteit is nooit onderuitgehaald, ik bespeur ook nog steeds veel draagvlak. 
De problemen in de Randstad worden ook niet zomaar kleiner. We zullen moeten investeren in een 
goede verbinding voorbij Almere. Waarom in zee als je de ruimte er in het Noorden nog is? Verder 
is de economie van Noord Duitsland booming, daar zouden we als stad Groningen op aan moeten 
haken. Zonder een snelle verbinding via Groningen moet je oppassen dat Amsterdam niet zo ineens 
perifeer komt te liggen”. Toch kwam uit de interviews ook een andere mening naar voren: “Over 
�� jaar, als dat pakket helemaal is uitgevoerd, dan heeft Noord-Nederland misschien helemaal geen 
achterstand meer. Dan is het argument waarop de aanleg van de Zuiderzeelijn is gebaseerd helemaal 
weg. Dan kun je het nog steeds belangrijk vinden om een snelle verbinding aan te leggen, maar dat 
is dan niet om die economische achterstand weg te werken. Dan kom je misschien in de situatie, dat 
er zoveel ontwikkeling in Noord Nederland zit, in Scandinavië is, dat het wel nodig is om een lijn 
aan te leggen, zodat al die mensen daar een beetje snel naar toe kunnen. Je weet gewoon niet wat 
de toekomst ons brengt.” Of de economie van Noord Duitsland nu wel of geen goed argument 
is, bestaat nog enige discussie: “De lijn doortrekken naar Noordwest Europa zal niet de doorslag 
geven. Als je naar Scandinavië wil moet je niet via Groningen reizen. Het initiatief moet dan vanuit 
het binnenland komen.”, aldus één van de geïnterviewden.
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Zweven door het planproces

Hoofdstuk 4 Discussie

In het eerste hoofdstuk was te zien dat er uiteenlopende theorieën over planprocessen bestaan. 
De invalshoek die een onderzoeker kiest is van invloed op de theorie die hij of zij schrijft. 
Daarnaast is de invalshoek van diegene die de theorie leest weer bepalend voor de manier 
waarop theorie geïnterpreteerd en gebruikt wordt. Hoofdstuk drie liet zien dat het planproces 
rond de Zuiderzeelijn, op verschillende manieren is ervaren; zeker in de laatste fase van 
het proces. De verschillende inzichten die de case studie heeft opgeleverd hebben ook hun 
weerslag op de interpretatie van de theorie. Dit hoofdstuk zal laten zien dat de theoretische 
benaderingen verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Het perspectief van de lezer is 
daarbij in het bijzonder van belang. In de eerste paragraaf staat het verloop van het proces op 
hoofdlijnen centraal en zal ingegaan worden op het perspectief van de onderzoeker. Het tweede 
deel zal verder ingaan op de vraag hoe beslissingen tot stand komen en welke rol problemen 
en oplossingen in het planproces spelen. In het derde deel van het hoofdstuk wordt ingegaan 
op de rol van betrokkenen op het planproces, specifiek op de interactie van problemen en 
oplossingen. De termen strategic misrepresentation en optimism bias, die door Flyvbjerg zijn 
gebruikt zullen terugkomen.

4.1 Planproces: ordelijk of chaotisch?
In het theoretisch kader lijkt een tegenstelling te bestaan tussen de theorie van Winsermius 
en die van Kingdon. Winsemius gaat in zijn boek uit van vier stappen om het planproces te 
beschrijven. Hij beschrijft een gestructureerd proces met een helder begin en eind. Kingdon 
daarentegen gaat uit van drie stromen die zich niet in deze stappen laten vertalen. Hij beschrijft 
een chaotisch proces waarbij door toeval, en soms een beetje manipulatie, de stromen bij elkaar 
komen en een beslissing wordt genomen.

Betrokkenen beschouwen het planproces als heel gestructureerd. Het was opvallend hoe bijna 
alle geïnterviewden schematisch konden laten zien hoe het proces was verlopen. Deze schema’s 
lieten zien hoe het proces vooraf was opgezet en hoe de verschillende fasen werden doorlopen. 
Voor de betrokkenen (ongeacht hun achtergrond) bestond het proces uit een drietal fasen:

1. Verkenningen: wat speelt in het gebied, wat is het probleem, welke kansen liggen 
in het gebied, welke oplossingen zijn voorhanden? Verder vroeg men zich af of het 
Ministerie van Verkeer & Waterstaat betrokken moest zijn of dat het proces kon 
worden overgelaten aan de markt. Deze fase is doorlopen en na twee jaar van studie 
gerapporteerd aan de kamer. De conclusie van het kabinet na deze fase was: wij willen 
door met de Zuiderzeelijn en de provincies moeten verder betrokken worden.

2. Planstudie: bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de verschillende oplossingen 
gewogen en wordt een voorkeursalternatief benoemd. In het tweede deel wordt het 
voorkeursalternatief verder uitgewerkt. (Uiteindelijk ook in detail)

3. Uitvoer: start met de prijsvraag/aanbesteding, vervolgens wordt een tracébesluit 
genomen en uiteindelijk wordt de lijn gerealiseerd.

Tussen elk van deze fasen zat een go/no go besluit waar de Tweede Kamer een uitspraak kon 
doen over voortzetting van het project. In het artikel van Primus & Leijten (2005) wordt 
het proces neergezet als in figuur 3.2. In dit figuur wordt onderscheid gemaakt tussen het 
formele proces, de overheidsbeslissingen en processen die buiten de officiële procedure lopen. 
De verdeling in drie stappen van het project Zuiderzeelijn kan gezien worden als de eerste drie 

47



stappen van Winsemius. De laatste stap, beheer, komt daar uiteraard nog achteraan. In formele 
opzet lijkt het proces rond de Zuiderzeelijn erg veel op de theorie van Winsemius. Dit is niet 
verwonderlijk. Winsemius deelt zijn achtergrond als beleidsmaker en bewindspersoon met de 
meeste betrokkenen. Zijn boek (Gast in eigen huis, 1987) is dan ook geschreven vanuit dit 
perspectief.

De Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI) uitte weliswaar in haar rapport kritiek op het 
proces, maar die richtte zich vooral op de keuzemomenten. De Tweede Kamer had onvoldoende 
gebruik gemaakt van de mogelijkheden om het project te sturen, op de go/no go momenten. 
Daarnaast is volgens de TCI in de eerste fase onvoldoende aandacht geweest voor de nut en 
noodzaakdiscussie en in de tweede fase voor de kosten-batenanalyses. Ze was daarentegen wel 
te spreken over de opzet van het proces. Een van de betrokkenen bij de structuurvisie zegt over 
de TCI: “Ze hebben wel nuttige dingen geschreven, over het afwegen van beslissingen bij projecten 
en de go/no go momenten. Maar ik vind dat sommige dingen wel karikaturen zijn geworden. Er zijn 
keer op keer go/no go momenten geweest, de kamer heeft er keer op keer over kunnen beslissen, maar 
het is er feitelijk nooit van gekomen om het project stil te zetten”

Hoewel het proces rond de Zuiderzeelijn vanuit betrokkenen gezien ordelijk is verlopen, lijkt 
het proces voor buitenstaanders minder ordelijk van opzet. Het project is meerdere malen op 
de agenda gekomen en keert in de toekomst volgens geïnterviewden zeker nog terug. Deze 
beschrijving van een proces strookt niet direct met de beschrijving van Winsemius. Dit heeft 
te maken met een ander ingenomen perspectief. Winsermius schrijft vanuit het perspectief 
van betrokkenen terwijl wetenschappers vaak van een grotere afstand en over een langere 
termijn observeren. De theorie die Kingdon heeft beschreven sluit bij deze wetenschappelijke 
invalshoek aan. Figuur 4.1 verbeeldt met de groene en oranje lijn hoe een beslissing tot stand 
komt in een lineair planproces. De aandacht voor het probleem neemt toe en leidt tot het wel 
of niet uitvoeren van het beleid. De oranje lijn daarentegen geeft aan hoe het Zuiderzeelijn 
project in de tijd is verlopen. Sinds de jaren zestig komt de Zuiderzeelijn als oplossing steeds 
bovendrijven. Alle geïnterviewden hebben aangegeven dat de Zuiderzeelijn over ongeveer tien 
tot vijftien jaar weer ter sprake komt. Dit zou de dynamiek van de onderstaand weergegeven 
golfbeweging bevestigen, namelijk de Zuiderzeelijn iedere tien tot vijftien jaar op de politieke 
agenda staat. Wat opviel is dat de meeste geïnterviewden zich hiervan weinig bewust leken te 
zijn, voor hen lag de focus op hetgeen dat de afgelopen tien jaar is gebeurd. 

De beschrijving van planprocessen die door Kingdon (2003) gegeven wordt lijkt een goede 
verklaring te kunnen geven voor het verloop van het Zuiderzeelijn project vanuit wetenschappelijk 

Oppervlak
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No go beslissing
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perspectief. Het verloop is onvoorspelbaar. Soms lijkt een definitieve beslissing dichtbij maar 
blijkt na enige tijd de animo voor de lijn toch af te nemen. De stromen en policy windows 
die Kingdon aanreikt kunnen dit verklaren. Bij de Zuiderzeelijn zien we dat in de loop der 
tijd verschillende oplossingen worden gehanteerd. Zelfs de gesignaleerde problemen waarvoor 
een oplossing word gezocht worden af en toe anders gedefinieerd of opgevat. Dit laat zien dat 
oplossingen en problemen subjectief zijn en met elkaar concurreren om aandacht. Fluctuatie 
in de politieke stroom is duidelijker zichtbaar. Eerst is een grote meerderheid te vinden voor 
aanleg van een Zuiderzeelijn, later is het enkel de minister, of enkel de Kamer. Deze verschillen 
binnen de stromen zorgen voor het steeds terugkomen en verdwijnen van de Zuiderzeelijn op 
de politieke agenda over de jaren.

Al met al kan worden gezegd dat de opzet van het proces in de laatste jaren redelijk de structuur 
die wordt geschetst door Winsemius volgt. Op langere termijn lijkt het planproces meer op de 
chaotische benadering van Kingdon. In de volgende paragraaf zal verder worden ingegaan op 
de elementen die Kingdon beschrijft binnen planprocessen. 

4.2 Onderdelen van het proces
In de voorgaande paragraaf werd duidelijk dat het Zuiderzeelijn proces over een langere 
termijn meer als chaotisch kan worden beschouwd. In deze paragraaf zal ingegaan worden op 
de achterliggende elementen die hiervoor zorgen. De twee belangrijkste elementen die hier 
onderscheiden worden zijn stromen en policy windows. Deze komen achtereenvolgens aan 
bod.

4.2.1 Stromen
De theorieën van Kingdon (2003) en Cohen (1972) onderscheiden stromen die invloed 
uitoefenen op het wel of niet nemen van beslissingen. Kingdon onderscheidt een drietal stromen 
die, wanneer ze met elkaar in verband gebracht worden, via policy windows, tot uitvoer komen. 
De drie stromen zijn: problemen, beleid (oplossingen) en politiek draagvlak. Deze stromen 
kunnen ook herkend worden binnen de Zuiderzeelijn.

Vanuit het Noorden bezien zijn twee problemen te zien:
- De afstand tot het economisch centrum wordt als te ver beschouwd, met name gemeten 

in tijd.
- De economische positie van het Noorden is slechter dan die van het Westen, dit zou 

meer gelijk getrokken moeten worden.
Of dit daadwerkelijk problemen zijn is uiteraard afhankelijk van de positie van waaruit deze 
bekeken worden. Niet alle betrokkenen zien deze zaken als problemen. Weliswaar blijkt de 
achterstand van het Noorden ten opzichte van de Randstad als een gegeven beschouwd te 
worden door alle geïnterviewden, maar niet iedereen is ervan overtuigd of en hoe het probleem 
opgelost moet worden. Uit de interviews bleek ook dat deze problemen niet alleen door het 
Noorden werden ervaren, maar ook door andere betrokkenen uit andere delen van het land. 
Problemen worden benoemd door betrokkenen vanuit een bepaald oogpunt, maar kunnen ook 
worden overgenomen door andere betrokkenen in het proces. Hetzelfde geldt voor oplossingen: 
het Consortium ziet de magneetzweefbaan als de oplossing, het Noorden heeft deze oplossing 
overgenomen en werd uiteindelijk zelfs de belangrijkste promotor.

Een probleem of oplossing hoeft niet overgenomen te worden door alle betrokkenen. Bij de 
Zuiderzeelijn was te zien dat de landelijke politiek een meer afwachtende houding aannam en 
uiteindelijk een andere oplossing, het alternatief pakket van maatregelen steunde. Andersom 
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is het alternatief pakket van maatregelen een oplossing gezien vanuit Den Haag, maar niet 
voor diegene die geïnteresseerd is in reistijdverkorting naar Amsterdam. Voor elk probleem 
en elke oplossing zou een stroom getekend kunnen worden. Kingdon onderscheid hier maar 
één problemen stroom en één oplossingen stroom. Uit de case blijkt echter dat in ieder geval 
de bovenstaande problemen en oplossingen zich duidelijk als losstaande stromen gedragen. 
Het onderscheiden van verschillende stromen leidt tot een beter beeld van het proces. Deze 
verschillende stromen hebben wel verband met elkaar. Waar bijvoorbeeld de aandacht voor 
de ene oplossing toeneemt, neemt de aandacht voor andere oplossingen af. De verschillende 
geopperde oplossingen worden door allerlei groepen aangedragen. Dit zijn private partijen 
(o.a. consortium Transrapid), ambtenaren bij Verkeer en Waterstaat en ambtenaren bij de 
noordelijke provincies.

Als laatste wordt door Kingdon een politieke stroom onderscheiden. Deze stroom levert 
het draagvlak. Enerzijds draagvlak om iets als probleem aan te merken en doelstellingen te 
formuleren om het probleem op te lossen, anderzijds draagvlak voor oplossingen. Bij de 
Zuiderzeelijn zijn drie politieke groepen te onderscheiden: het Noorden en de landelijke 
overheid bestaande uit enerzijds de Tweede Kamer en anderzijds het Kabinet. De drie groepen 
hebben elk in de loop van de tijd keuzes gemaakt. Het Noorden was lange tijd unaniem voor 
aanpak van problemen. Ze hebben zich daar ook hard voor gemaakt in discussies met de 
Kamer en het Kabinet. Deze laatste twee groepen hebben in de loop der tijd verschillende 
standpunten ingenomen. Het draagvlak voor aanleg van een Zuiderzeelijn wisselde dus van 
tijd tot tijd. Dit heeft mede te maken met de wisseling van regerende partijen en daarmee met 
de verandering van achterliggende principes.

In Hoofdstuk 2 was te lezen hoe drie verschillende principes te onderscheiden waren waarop 
beleid is gebaseerd, te weten het gelijkheidsprincipe, het effectprincipe en het efficiëntieprincipe. 
Deze principes bepalen mede waar en hoe draagvlak tot stand komt. Naar aanleiding van het 
proces, zoals dat is beschreven in hoofdstuk 3, lijkt een proces of tijdvak in de ruimtelijke 
planning niet gebaseerd te zijn op één van deze principes. Alle drie de principes spelen te allen 
tijde een rol in het tot stand komen van draagvlak. Ze komen alleen niet altijd in dezelfde 
mate voor. Ze veranderen in de tijd en zijn daarom alleen in langdurige projecten te zien. De 
principes kunnen gezien worden als manieren waarop betrokkenen naar het proces kijken en 
argumenten voor het project verzamelen. Op deze manier bepalen de principes ook hoe de 
policy windows open gaan, het hangt namelijk samen met de argumenten waar de samenleving 
op dat moment vatbaar voor is.

Om een voorbeeld te geven: Als de economische situatie slechter wordt wint het efficiëntie 
principe aan kracht. In dat geval zal dan meer aandacht uitgaan naar een goedkope oplossing 
voor een probleem. Immers, geld is beperkt beschikbaar. Beperkte middelen weerhoudt 
betrokkenen echter niet van het maken van plannen. Een grote nadruk op het efficiëntie 
principe kan leiden tot strategic misrepresentation, zoals beschreven is in hoofdstuk twee. In 
een rooskleuriger economische tijd zal efficiëntie aan kracht inboeten en zal juist het gelijkheids- 
en/of effectprincipe de boventoon voeren. In dit geval zal er juist meer sprake zijn van optimism 
bias. In de Zuiderzeelijn case is dit terug te zien. In het begin van het proces speelde het 
gelijkheidsprincipe een belangrijke rol. Met name het Noorden hield ook later in het proces 
stevig vast aan het argument dat het niet meer dan eerlijk was om de lijn voor het Noorden 
aan te leggen. Niet alleen het Noorden was optimistisch gestemd over een mogelijke oplossing, 
maar ook de landelijke overheid. De optimism bias leidde tot veel draagvlak voor de problemen 
en oplossingen. Toen het project uiteindelijk niet doorging werd dit gezien als oneerlijk. Het 
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efficiëntieprincipe voerde op dat moment in het proces de boventoon, tegenstanders van de 
lijn haalde keer op keer uit naar de hoge kosten van het magneetzweefbaan alternatief (al dan 
niet gebaseerd op juiste cijfers). Een lijn naar het noorden was te duur. In paragraaf 4.3 zal 
verder worden ingegaan op optimism bias en strategic misrepresentation en de rol die deze 
factoren spelen bij het op de agenda zetten en het van de agenda verdwijnen van het project 
Zuiderzeelijn.

4.2.2 Policy windows
De drie stromen spelen een rol in het proces richting uitvoer van een project. Het onderscheiden 
van stromen alleen is niet genoeg. Het tweede element is policy windows, het moment dat 
de stromen bij elkaar komen. Kingdon geeft aan dat als de verschillende stromen bij elkaar 
komen, beslissingen worden genomen en plannen worden uitgevoerd. Bij de Zuiderzeelijn is 
te zien dat de oplossing van het consortium Transrapid veel steun verwierf in het Noorden. 
Hoewel het consortium al een tijd over de magneetzweeftechniek beschikte was nog geen 
project gevonden om de techniek op toe te passen. Op het moment dat gezocht werd naar 
een oplossing voor de problematiek in het Noorden is het consortium handig te werk gegaan 
door hun techniek in combinatie met de problemen aan te kaarten in het Noorden en in Den 
Haag. Of zoals een van de geïnterviewden zegt: “Ik denk dat dat toch het werk van de industrie 
is geweest, en dan met name van het �onsortium. Dat ze de beeldvorming hebben aangegrepen om 
een magneetzweefbaan in te brengen. Maar hij is gewoon als volwaardig alternatief meegenomen in 
de studie.” Daarmee kwamen de drie stromen bijeen.

In het bovenstaande voorbeeld kan gesproken worden van een policy window. Een set van 
problemen, oplossingen en politiek kwamen bij elkaar. Toch is op dat moment niet besloten 
om de lijn uit te voeren. Hoewel de landelijke politiek wel brood zag in een Zuiderzeelijn als 
magneetzweeftrein had het project te maken met een aantal tegenslagen. Kabinetten vielen vlak 
voor belangrijke keuzemomenten, waardoor draagvlak tijdelijk niet omgezet kon worden in 
een beslissing. Ook vonden Haagse betrokkenen extra onderzoek nodig, waardoor het project 
vertraging opliep. Uiteindelijk liet een beslissing te lang op zich wachten. Steun brokkelde 
langzaamaan af. De lobby vanuit het Noorden was door het samenbundelen van verschillende 
stromen eerst effectief, maar het policy window was niet ‘groot’ genoeg en/of had niet genoeg 
effect om het project tot uitvoer te brengen. (zie figuur 4.2) 

Voor tegenstanders van een Zuiderzeelijn kan dezelfde analyse gemaakt worden. Het alternatieve 
pakket van maatregelen is hier de oplossing die gekoppeld werd aan de problematiek: “Het 
kabinet heeft toen, naar aanleiding van die nieuwe inzichten gezegd we doen het niet. Zeker niet 
omdat er ook een alternatief was. De Zuiderzeelijn was bedoeld om het Noorden een economische 
impuls te geven, dit kon ook op een andere manier. Met het pakket dat we nu hebben, doen we zeker 
wel wat voor het Noorden en Flevoland.” Ook dit voorstel verwierf, weliswaar later, grote politieke 
steun. Deze steun werd verworven door de presentatie van het TCI-rapport in combinatie met 
de veelal negatieve kosten-batenanalyses. Ook de negatieve resultaten bij de Betuwelijn en 
HSL-Zuid droegen daartoe bij. (dit kan, vertaald naar Kingdon, ook gezien worden als een 
probleem an sich) Als laatste speelde ook het veranderde economische en politieke klimaat een 
rol in het doorslaan van de beslissingen. Waar in het begin veel steun was vanuit het kabinet, 
verdampte dat later bij nieuw aantredende kabinetten: “De economische situatie was begin jaren 
2��� heel anders, dan eind jaren ’�� toen de economie op zijn hoogtepunt was. Dat moet je ook niet 
vergeten. Ondertussen waren de HSL en Betuweroute een stuk verder, er was veel meer ervaring met 
grote infrastructurele projecten. Het kabinet heeft toen, naar aanleiding van die nieuwe inzichten 
gezegd we doen het niet.”
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Terugkomend op de verschillende principes is te zien dat de policy windows elk een eigen 
achterliggend principe bevatten wat aan kracht wint. Het eerste policy window houdt verband 
met het gelijkheidsprincipe. Het Noorden, wat dit principe al lange tijd omarmde, heeft het 
argument succesvol ingezet in contact met de Haagse politiek. Doorslaggevend was het advies 
van de commissie Langman, die opriep tot investering in de noordelijke provincies om tot een 
betere economische spreiding te komen. Vanuit het noordelijke perspectief wordt het verschil 
in opvatting tussen effectiviteit en efficiëntie typerend weergeven door Hans Alders: “Als er 
geld naar de Randstad gaat, heet het investering. Gaat het naar het Noorden, dan heet het steun...” 
Het tweede policy window houdt verband met het efficiëntie principe. Door afnemende 
economische groei won de lobby vanuit de ministeries die hamerde op meer efficiënte aanpak 
van problemen. Door gebruik van de verschillende kosten-batenanalyses op het juiste moment, 
won dit argument aan kracht.

De hiervoor genoemde elementen (stromen en windows) en factoren (economie, ervaringen 
andere projecten) spelen mee in het tot stand komen van een go/no go beslissing. Het proces 
laat zich min of meer beschrijven aan de hand van de theorie van Kingdon. Aan de theorie van 
Kingdon kan ook een andere wending worden gegeven. Kingdon beschrijft policy windows als 
momenten waarop nieuwe oplossingen kunnen worden gelanceerd en nieuwe plannen kunnen 
worden gemaakt, ter voorbereiding op een go beslissing. Het zou echter ook de andere kant op 

kunnen gaan: dat er bewust wordt aangestuurd op 
een policy window voor een no go beslissing. Zowel 
voor- als tegenstanders kunnen door lobbywerk 
en overtuigende argumenten stromen bij elkaar 
brengen. De stromen zijn niet compleet random 
maar kunnen enigszins gestuurd worden, zoals 
in de komende paragraaf zal worden beschreven. 
Willekeurige gebeurtenissen kunnen wel een groot 
effect hebben. Verder hoeft het voorkomen van een 
policy window nog niet te betekenen dat beleid 
uitgevoerd wordt. Het kan, zoals in de case van de 
Zuiderzeelijn, ook betekenen dat een project dichter 
tot uitvoer komt, maar dat het policy window sluit 
voor een definitief besluit genomen is. (zie figuur 
4.2)

Verder kan geconcludeerd worden dat een policy 
window geen garantie is voor uitvoer van het project. In de Zuiderzeelijn case is te zien dat 
weliswaar voorstanders problemen aan oplossingen koppelen en tevens breed politiek draagvlak 
gevonden was, maar dat dit niet leidde tot een positieve beslissing. Hier is wel degelijk sprake 
van een policy window. Betrokkenen spreken ook van het bijna tot uitvoer komen van het 
project. Toch is het project uiteindelijk niet uitgevoerd. Het tweede policy window, dat van de 
tegenstanders, heeft wel het doel gehaald. De negatieve stroom aan publiciteit en de timing van 
deze argumenten zorgden voor genoeg politieke steun om niet door te zetten.

4.3 De invloed van betrokkenen
In de vorige twee paragrafen is twee keer een verdiepende stap gemaakt. In deze paragraaf 
zal een laatste verdiepende stap worden gemaakt. De invloed die betrokkenen hebben op het 
vormen van een planproces zal worden beschreven aan de hand van de eerder beschreven 
stromen en policy windows. Ook in deze paragraaf zal de notie dat policy windows zowel naar 

52

discussie

go-beslissing

no go-beslissing

Tijd 

Policy window Policy window

Figuur 4.2  
Werking policy 
windows twee 

kanten



Zweven door het planproces

go als no go beslissingen kunnen leiden centraal staan. De invloed die betrokkenen uitoefenen 
op het bijsturen van stromen en creëren van policy windows kan het best worden uitgelegd aan 
de hand van de begrippen die Flyvbjerg hanteert: strategic misrepresentation en optimism bias. 
Deze twee begrippen staan dan ook centraal in deze paragraaf. 

4.3.1 Het eerste policy window
Lange tijd (tot 2004) leek het erop dat de Zuiderzeelijn gewoon zou worden aangelegd. Opvallend 
is dat in deze tijd ook al kosten-batenanalyses op tafel lagen die aangaven dat de Zuiderzeelijn 
niet rendabel zou zijn. Blijkbaar gaven argumenten op basis van de kosten-batenanalyses 
niet de doorslag. Uit de interviews bleek dat het kabinet destijds optimistisch gestemd was. 
Economisch ging het voor de wind met Nederland en grote investeringen waren mogelijk, ook 
als ze niet helemaal rendabel waren. In het proces was weinig aanleiding om grote vraagtekens 
bij iedere investering te zetten. Wat ook opvalt, is dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
in eerste instantie niet alle uitkomsten van de kba’s had doorgegeven aan de Tweede Kamer. 
Hierdoor ontstond een positiever beeld van de investering dan op basis van enkel de analyse 
van het NEI logisch zou zijn. Zonder een roze bril had nooit iemand de mogelijkheid tot aanleg 
van een magneetzweefbaan serieus genomen. De economische hoogconjunctuur hielp daarbij, 
daardoor kon de commissie Olman tot een positief advies komen. De roze bril en positieve 
stemming duiden op optimism bias. Positieve omstandigheden (economische hoogconjunctuur 
en politiek draagvlak) zorgen er ook voor dat een aantal stromen dicht bij elkaar komen en er 
policy windows ontstaan. Optimism bias zorgt er voor dat het politiek draagvlak groter wordt 
en dus meer in de buurt komt van de stromen met problemen en oplossingen. Op deze manier 
heeft optimism bias dus invloed op het ontstaan van policy windows. 

Volgens Flyvbjerg zijn betrokkenen zich meestal niet bewust van de invloed van optimism 
bias op het planproces. Kingdon gaat er in zijn theorie vanuit dat beleidstromen niet bewust 
worden beïnvloed. Kingdon beschouwd policy windows als evenementen die niet direct te 
beïnvloeden zijn, maar die iedereen probeert te gebruiken als ze ontstaan. Uit interviews blijkt 
dat betrokkenen policy windows wel herkennen, zo wordt bijvoorbeeld gesproken over het 
wegvallen van momentum voor uitvoer van het plan direct na het eerste policy window. Verder 
wordt door betrokkenen waarde gehecht aan het vinden van draagvlak onder bevolking en 
politiek. Kingdon spreekt wel over policy entrepreneurs: betrokkenen die hun oplossingen 
aanbieden en proberen te verkopen. Zij handelen echter op momenten dat er al policy windows 
zijn ontstaan. Hiermee is het verhaal nog niet compleet. Flyvbjerg spreekt ook over strategic 
misrepresentation, de mogelijkheid oplossingen zo te manipuleren (of anders voor te stellen) 
dat ze op problemen blijven aansluiten. Zo blijft er voldoende draagvlak bestaan voor het 
uitvoeren van die oplossingen. Policy windows zijn in dit opzicht geen gegeven meer (zoals 
Kingdon dat laat voorkomen), maar worden bewust door betrokkenen gecreëerd door op zoek 
te gaan naar draagvlak bij andere betrokkenen eventueel zelfs door het anders voorstellen van 
feiten.

In de vorige paragraaf kwam het niet presenteren van alle rapporten door het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat aan de orde. Het achterhouden van informatie is altijd ontkend door 
het ministerie, onderzoeksrapporten zijn op dit moment ook vrij toegankelijk. Dit duidt 
enigszins op strategic misrepresentation. Het niet presenteren van informatie gebeurde pas in 
een later stadium van het proces. Blijkbaar was toen een optimistische stemming alleen niet 
meer voldoende om de mogelijke uitvoer van de Zuiderzeelijn te blijven onderbouwen. Door 
verkeerde informatie te geven, of bepaalde informatie achter te houden kan men proberen het 
proces te beïnvloeden en zo aansturen op een policy window. Door de actiegerichte houding 
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vanuit de Noordelijke provincies werden veel negatieve geluiden in Den Haag overstemd. Het 
Noorden heeft op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd de Zuiderzeelijn op de kaart te 
zetten en te houden. Hiervoor hebben ze zelf bewust momenten gecreëerd. Contact met de 
media en overleg op hoog politiek niveau waren hiervoor de belangrijkste werkwijzen Een 
typerend voorbeeld is het contact met Duitsland: “Daar komt nog bij dat we vanaf het begin 
onze blik ook op het oosten hebben gericht. We hebben toen contact gehad met Schröder die minister 
president van Niedersaksen was (voordat hij Bondskanselier werd, red.). We kenden hem goed. 
Schröder hebben we ook wel gebruikt om druk op Den Haag te houden. Hij werd voorzitter van de 
Bondsdag en was op bezoek in Nederland. We hebben toen tegen hem gezegd dat, als hij Wim �ok 
zou spreken hij even moest vragen hoe het met Langman ging” Eigenlijk is alleen het ministerie van 
VROM altijd sceptisch gebleven t.o.v. de Zuiderzeelijn, maar zij hadden slechts een beperkte 
invloed, zeker tot 2004. Wanneer het gaat om infrastructuur blijft het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat een sterke speler en heeft zij ook de meeste invloed.

4.3.2 Het tweede policy window
In paragraaf 4.2 werd gesproken over twee policy windows. Deze paragraaf zal in gaan op het 
tweede window, vanaf het moment dat de eventuele uitvoer van de Zuiderzeelijn onzekerder 
werd waren er momenten waarin er steeds meer draagvlak ontstond voor het niet uitvoeren van 
de lijn. In 2004 kwam de omslag. Vanaf dat moment werd de Zuiderzeelijn en het proces dat ze 
tot dan toe had doorlopen weer opnieuw onder loep genomen. Voorstanders probeerden nog wel 
met een lobby de magneetzweefbaan in beeld te houden, maar dat vond geen voedingsbodem 
meer. Of om in de termen van Kingdon te spreken: de beleidsstromen waren zo ver van elkaar 
verwijderd dat een policy window niet meer te forceren was. Een van de geïnterviewden 
zegt over de moeilijkheid van het creëren van een nieuw policy window (momentum): “Het 
momentum is nu weg, je zal niet snel opnieuw dit kunnen organiseren. Daarmee is het idee nog 
niet weg, maar zonder momentum kom je er niet zomaar. Het is allemaal een opstapeling van 
onvoorspelbare gebeurtenissen. Gebeurtenissen, personen op de juiste plaats en tijd. Het lezen van 
omstandigheden en daarmee omgaan. Doe nu in ieder geval dingen die een hernieuwde discussie 
makkelijker te maken.”. 

Het werk van de TCI met betrekking tot de Betuweroute (en daarmee indirect ook de 
Zuiderzeelijn) wordt door de Flyvbjerg (2007) gezien als best practice: 

In the Netherlands in 2���, the Parliamentary �ommittee on Infrastructure Projects for 
the first time conducted extensive public hearings to identify measures that will limit the 
misinformation about large infrastructure projects given to the Parliament, public, and 
media. �Flyvbjerg, 2�����Flyvbjerg, 2����

Nu is de vraag of er inderdaad sprake is van een best practice en daarmee geen sprake meer was 
van strategic misinformation na de presentatie van het rapport, of dat strategic misrepresentation 
ook kan worden ingezet om een project af te laten ketsen. Eerder is gesproken over een tweede 
policy window, dat opende op het moment dat het draagvlak minder werd voor de aanleg 
van een Zuiderzeelijn. In het licht van het bewust creëren van policy windows, zouden deze 
ook kunnen worden gecreëerd door tegenstanders. Wanneer er minder politieke steun is voor 
de oplossing die tot dan toe in beeld was, zou het goed kunnen dat er wel politieke steun 
is voor een andere oplossing die aansluit bij dezelfde of andere problemen. Door strategic 
misrepresentation kunnen de stromen worden bijgebogen in de richting van een nieuw policy 
window.
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De geïnterviewde voorstanders van de Zuiderzeelijn waren heel duidelijk over strategic 
misrepresentation: zij denken dat het project bewust onderuit is gehaald. Na alle positieve 
kosten-batenanalyses (dit was het geval bij de Betuweroute en de HSL-Zuid) was een zondebok 
nodig; een project waarvan achteraf niet kon worden gezegd dat de berekeningen veel te positief 
waren; een project dat niet door ging om de geloofwaardigheid van het ministerie, maar ook van 
de onderzoeksinstituten (bv. het Nederlands Economisch Instituut en het Centraal Planbureau) 
te herstellen. Of zoals een van de geïnterviewden zegt: “Toen (na het rapport van de TCI red.) 
leek het er heel sterk op dat er een offer nodig was, en dat zie je ook, dan krijg je de opkomst van de 
mkba �maatschappelijke kosten- batenanalyse red.�, dat zou de oplossing zijn maar die heeft het 
toneel nu alweer verlaten. Nu men er goed naar kijkt is het het meest wanstaltige instrument om 
beleidsbeslissingen te nemen.” Dit beeld kan ook worden herleid uit de evaluatie van Berenschot 
(2007) naar het proces rondom de structuurvisie, nadat die was opgesteld in 2006: 

De uitkomsten van de T�I zijn leidend geweest voor het proces rond de Structuurvisie 
Zuiderzeelijn. Gezien de historie is dat niet verwonderlijk. Het risico daarvan is dat dit 
specifieke project wellicht de dupe is geworden van een bredere discussie over of Nederland 
wel in staat is om dergelijke grootschalige infrastructurele projecten goed uit te voeren. 
�Berenschot, 2����

Oosterhaven en Elhorst (onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, die de kba 
uitvoerden) onderschijven het standpunt van het Noorden in een artikel dat ze publiceren naar 
aanleiding van de conclusies van de TCI. 

De Zuiderzeelijn was het eerste project dat volgens de Nieuwe Leidraad� moest worden 
geëvalueerd. Het NEI kreeg de opdracht de verschillende deelstudies in een mkba te integreren 
en het �PB moest dat toetsen. Deze twee instituten, ieder met een belast verleden, zouden nu 
laten zien hoe het wel moest. Het resultaat was voorspelbaar. Het NEI �2���� concludeerde 
dat alle varianten een negatieve netto contante waarde hadden, die fors groter werd naarmate 
de variant duurder werd �Oosterhaven & Elhorst, 2����

De mening van de voorstanders van de Zuiderzeelijn die we hebben geïnterviewd is dat ze op 
de goede weg waren. In hun ogen verliep het proces zoals het zou moeten, volgens de Nieuwe 
Leidraad, volgens alle voorgestelde schema’s. Alleen de prijsvraagprocedure moest nog worden 
uitgevoerd als kroon op het werk. Daarmee was het mogelijk geweest te bewijzen dat ze al die 
tijd op de goede weg waren en dat sprake was van een open proces. Oosterhaven en Elhorst 
halen fel uit naar het onderzoek van de TCI. Bijna alle geïnterviewde personen vragen zich 
af hoe het nu verder moet met grote infrastructurele projecten in Nederland. Alles lijkt zo 
dichtgetimmerd en moet zo vaak worden doorgerekend dat geen enkel risico meer genomen 
kan worden. Als alle risico’s echt uitgesloten moeten worden, dan zal geen enkel project ooit 
kans van slagen hebben. Een van de geïnterviewden zegt hierover: “Ik weet eigenlijk ook niet wat 
er nu van het T�I-rapport terecht moet komen. Of het leidt tot een situatie waarin dit soort projecten 
nooit meer van de grond komen, omdat je een Zuiderzeelijn nooit rendabel rekent. �ijk dan had 
het een eeuw geleden ook nooit tot de verdieping van de nieuwe waterweg geleid, en daar is wel heel 
Rotterdam door ontstaan. Daar moet je wel mee oppassen dat je niet teveel rekenmethodiek erop na 
houdt dat dit soort project nooit meer rendabel zijn.”  Als dit het geval is, is in dit project misschien 
toch geen sprake van strategic misrepresentation geweest. De politiek heeft immers geen belang 
bij het in een vroeg stadium onmogelijk maken van alle projecten. Zonder projecten kan er 
1 In 2000 werd een nieuwe leidraad ingevoerd voor het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses voor In 2000 werd een nieuwe leidraad ingevoerd voor het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses voor 
nationale infrastructuur: de OEI (overzicht effecten infrastructuur). Deze leidraad moest een einde maken aan het overschat-
ten en dubbeltellen van directe en indirecte effecten van nieuwe infrastructuur. 
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geen geld worden verdiend. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de bedrijven die projecten 
uitvoeren, als voor overheidsinstellingen die de analyses opstellen en doorberekenen en voor 
de ministeries die dan geen werk meer hebben. Hierdoor ontstaat er een negatieve spiraal. 
Optimisme kan misleidend zijn bij grote projecten, maar is wel nodig om iets van de grond te 
krijgen. Zonder een positief toekomstbeeld kunnen geen investeringen worden gedaan, zijn er 
geen projecten en bestaan ook geen mogelijkheden voor strategic misrepresentation.

Uit de praktijk bleek ook dat, met name in Den Haag, een stuk genuanceerder werd gedacht 
over het werk van de TCI. Van manipulatie kon geen sprake zijn. Als de Zuiderzeelijn echt een 
dusdanig sterk verhaal had, dan had het project ook een tweede grondige evaluatie, waaruit 
de nut en noodzaak van het project duidelijk naar voren moesten komen, gered. Als uit deze 
evaluatie bleek dat een andere oplossing (bijvoorbeeld een aanvullend pakket aan maatregelen) 
beter aansloot bij de vooraf gestelde doelstelling, zou daarvoor worden gekozen. Als deze 
gedachtenlijn gevolgd wordt is, na de conclusies van de TCI, sprake van een schoon proces. 
Zowel de ministeries, als het kabinet, als de Tweede kamer hebben veel kritiek over zich heen 
gehad. Na de publicatie van het TCI-rapport kon het proces niet anders dan eerlijk verlopen. 
Het critical review team was ingesteld om toezicht te houden en alle betrokken partijen moesten 
zich nu van hun beste kant laten zien, om herhaling van de gemaakte fouten te voorkomen. 

Aan de andere kant is het misschien wel naïef te noemen om het antwoord te zoeken in correcte 
procedures en veel waarde te hechten aan opgestelde rapporten. Strategic misrepresentation 
wordt hierdoor niet uitgesloten. Ondanks alle dopingcontroles, spreekt nog steeds niemand 
over een schone Tour de France. Mensen blijven altijd een invloed houden op de analyses en de 
methodes die daarvoor worden gebruikt. In die zin is de stelling van één van de geïnterviewden 
waar: “wat je erin stopt komt er ook weer uit”. Hiermee is nog niet bewezen dat bewust 
gemanipuleerd is tijdens het opstellen van de structuurvisie. Uiteindelijk moet geconcludeerd 
worden dat moeilijk te achterhalen is of er sprake is van manipulatie. Daarnaast is het sterk 
afhankelijk van de optiek van betrokkenen of iets ervaren wordt als manipulatie of niet.

4.3.4 Optimism bias, strategic misrepresentation en policy windows. 
Alles bij elkaar is het duidelijk dat in de periode voor 2004 sprake is geweest van zowel strategic 
misrepresenation als optimism bias. Deze twee factoren hebben een rol hebben gespeeld in het 
creëren of zien van policy windows en het samenbrengen van verschillende beleidsstromen. 
Voor de periode na 2004 is dit moeilijker te zeggen, het hangt af van het perspectief dat gekozen 
wordt. Van optimism bias was in ieder geval geen sprake meer, bij geen van de betrokken 
partijen heerste nog een rooskleurig toekomstbeeld. Voor strategic misrepresentation ligt het 
ingewikkelder. Wanneer de redenering van voorstanders van een magneetzweefbaan wordt 
gevolgd is in dit project wel sprake van strategic misrepresentation. Hiervoor moet worden 
afgeweken van de gedachtegang van Flyvbjerg, omdat het in dit geval gaat om het tegenhouden 
van een project, in plaats van de uitvoer ervan te forceren. Vanuit de tegenstanders van de 
Zuiderzeelijn gezien is er wellicht geen sprake is van bewuste manipulatie. Wanneer de 
redenering van de ministeries wordt gevolgd is na 2004 sprake van een open en eerlijk proces, 
waarin geen plaats was voor strategic misrepresentation. Of daadwerkelijk sprake is geweest 
van strategic misrepresentation is moeilijk te achterhalen. Het is misschien genoeg dat partijen 
strategic mirsrepresentation ervaren. Als men denkt dat sprake is van  manipulatie kan dat al 
invloed op het planproces hebben.
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Zweven door het planproces

Hoofdstuk 5 Conclusie

Uit de discussie kunnen een aantal conclusies worden geformuleerd met betrekking tot 
problemen en oplossingen en hun verhouding in het verloop van planprocessen. Dit komt 
tegemoet aan de doelstelling, zoals die is verwoord in de inleiding: Het inzichtelijk maken van 
de interactie tussen problemen en oplossingen in planprocessen van grote infrastructuurprojecten; 
en de invloed van betrokkenen op deze interactie. In dit hoofdstuk zullen de conclusies worden 
weergegeven aan de hand van de drie deelvragen zoals die zijn geformuleerd in de inleiding: 

- Hoe kan het verloop van planprocessen beschreven worden?
- Welke plaats nemen problemen en oplossingen in het planproces in?
- Wat is de invloed van betrokkenen op de interactie tussen problemen en oplossingen?

Na de conclusies zal een aantal aanbevelingen volgen voor de praktijk en vervolgonderzoek 
volgen.

5.1 Antwoorden op onderzoeksvragen
Hoe kan het verloop van planprocessen worden beschreven?
In de discussie was te zien hoe het planproces bij de Zuiderzeelijn door direct betrokkenen 
als ordelijk ervaren en beschreven wordt. Verschillende fasen worden na elkaar doorlopen 
volgens een van te voren vastgesteld schema. Het is aannemelijk dat dit ook opgaat voor andere 
projecten. De opzet van een proces zal over het algemeen systematisch van aard zijn. Vanaf 
een afstand bekeken lijkt het planproces een meer chaotisch karakter te hebben. Projecten 
kunnen van de agenda verdwijnen om vervolgens een aantal jaren later opnieuw te verschijnen. 
Vanuit dit opzicht hoeft een planproces ook niet te beginnen met een probleem, maar kan 
een oplossing of politiek draagvlak ook de aanleiding zijn voor het in gang zetten van een 
planproces. Dit verschil kan worden verklaard door een verschil in perspectief. De betrokkenen 
maken deel uit van het planproces en maken het van heel dichtbij mee. Zij creëren voor zichzelf 
een bepaalde logica door bijvoorbeeld opeenvolgende stappen in het proces te onderscheiden. 
Wetenschappers maken meestal geen deel uit van een planproces en bekijken het van een veel 
grotere afstand en over een langer tijdspan. Onderdelen uit het gehele proces kunnen nog 
steeds systematisch van aard zijn, maar dit hoeft over de gehele duur van het project niet meer 
zo te zijn. 

Welke plaats nemen problemen en oplossingen in het planproces in?
In de inleiding is gesteld dat gezocht wordt naar de verhouding tussen problemen en oplossingen. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat het planproces te beschrijven is door een drietal stromen 
die onafhankelijk van elkaar bewegen. Dit zijn: problemen, oplossingen (beleid) en politiek 
draagvlak. Wanneer deze stromen bij elkaar komen kan van een policy window gesproken 
worden. Een policy window kan leiden tot een beslissing in het proces richting van uitvoer 
van het project, maar het is net zo goed mogelijk dat het project van tafel gaat. Er zijn niet 
alleen policy windows die leiden tot go beslissingen, er kunnen ook policy windows zijn die 
leiden tot no go beslissingen. Afhankelijk van de partij waarvoor het policy window opengaat 
kan het window leiden het tot een go of no go beslissing. Tenslotte is het ook mogelijk dat 
een policy window geen effect heeft op het project, het window wordt dan ‘gemist’ of maar 
ten dele benut. Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat problemen en oplossingen 
niet noodzakelijkerwijs aan elkaar gekoppeld zijn. Betrokkenen formuleren problemen en 
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bedenken oplossingen aan de lopende band. Het is goed mogelijk dat een oplossing eerder 
ontwikkeld is dan dat er een bijbehorend probleem ervaren wordt en gedefinieerd is. Het is 
belangrijk in gedachten te houden dat problemen en oplossingen subjectief zijn. Wat voor de 
ene betrokkene een probleem of oplossing is, hoeft dat voor de rest niet te zijn. Beleidsmakers 
proberen oplossingen aan problemen te koppelen, of aan de derde stroom: politiek draagvlak. 
De politieke stroom wordt beïnvloed door de drie beschreven principes: gelijkheid, efficiëntie, 
effectiviteit. Afhankelijk van allerlei omgevingsfactoren is een van de drie principes leidend 
bij het nemen van beslissingen. Dit kan onder andere economische situatie of wisseling van 
regeringspartijen zijn.

Wat is de invloed van betrokkenen op de interactie tussen problemen en oplossingen?
Problemen en oplossingen worden door verschillende betrokken partijen aangedragen. Deze 
betrokkenen zien graag hun probleem opgelost of hun oplossing gebruikt. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat betrokkenen het planproces proberen te beïnvloeden. In het onderzoek 
is naar voren gekomen dat dit gebeurt door het bijsturen van de eerder beschreven stromen, 
opdat ze samenkomen en er een policy window ontstaat. Enerzijds is er een onbewuste 
beïnvloeding: de optimism bias. Deze wordt niet bewust door betrokkenen ingezet. Het is een 
positieve stemming die in de beginfase van een project heerst. Hierdoor wordt het draagvlak 
voor bepaalde problemen en oplossingen groter. Veel is nog onduidelijk, wat een verschillende 
interpretatie van problemen en oplossingen mogelijk maakt. 

Later in het proces speelt strategic misrepresentation een grotere rol. Deze manier van 
beïnvloeding is wel degelijk bewust. Betrokkenen proberen hun oplossing of probleem anders 
voor te stellen om het aan invloed te laten winnen. Van een afstand bekeken kan dit gezien 
worden als het beïnvloeden van de drie stromen. Betrokkenen proberen de stromen dicht bij 
elkaar te houden in het geval het om hun eigen probleem of oplossing gaat. Het is duidelijk 
dat verschillende oplossingen wedijveren. Toch kan uiteindelijk maar één of enkele van de 
oplossingen gekoppeld raken aan één of enkele van de problemen. Door het bij elkaar brengen 
en houden van de stromen hopen betrokkenen een policy window te creëren. Het samenhouden 
van stromen geeft echter geen garantie op een policy window. Het zorgt er vooral voor dat de 
betrokken partij klaar staat voor een mogelijk window en dat de kans op een window groter 
wordt.

Voorstanders van een oplossing in combinatie met een probleem zullen de stromen dusdanig 
proberen te beïnvloeden dat de kans op een policy window groter wordt. Als dit window tot 
stand komt zal uitvoer van de oplossing dichterbij komen. Anderzijds zullen tegenstanders van 
die oplossing, betrokkenen met een andere oplossing of een ander probleem, de stromen in 
hun richting proberen te buigen. Zo kan een policy window ontstaan die de combinatie van 
probleem en de eerste oplossing zal tegenwerken. Dit betekend dat strategic misrepresentation 
niet alleen ingezet kan worden om een project uitgevoerd te krijgen. Het kan ook gebruikt 
worden om een project van tafel te krijgen. Strategic misrepresentation is overigens moeilijk 
aan te tonen. Betrokkenen die de zaken bewust anders voorstellen, zullen dat over het algemeen 
niet toegeven. Andere betrokkenen kunnen daarentegen het gevoel hebben dat er sprake is van 
strategic misrepresentation als dit niet aan te tonen is of niet het geval is. Het is de vraag of 
het dan uitmaakt of er daadwerkelijk sprake is van strategic misrepresentation. Dit op zich is 
genoeg om het een rol te geven in het planproces.

5.2 Aanbevelingen
Naar aanleiding van dit afstudeeronderzoek kunnen twee typen aanbevelingen worden gedaan. 
Allereerst zijn er aanbevelingen geformuleerd voor de planningspraktijk, over hoe planprocessen 
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in de toekomst efficiënter en effectiever doorlopen kunnen worden. Vervolgens worden twee 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

5.2.1 Aanbevelingen voor de praktijk
Trek lering uit vorige fasen.
Uit het onderzoek bleek dat betrokkenen vooral de laatste cyclus van een planproces ervaren. 
Daarmee verloopt een planproces in hun ogen geordend. De eerdere fasen die een oplossing of 
probleem hebben doorgemaakt verdwijnen daardoor uit het zicht. Uit de vorige fasen zouden 
wel veel leermomenten kunnen worden getrokken. Een nieuwe optimism bias aan het begin 
van een nieuwe fase zou bijvoorbeeld beperkt kunnen worden door lering te trekken uit vorige 
fasen. Wanneer betrokkenen meer oog hebben voor de eerdere fasen hoeven zij niet het wiel 
opnieuw uit te vinden en kan er efficiënter van start worden gegaan. Welke lessen er worden 
geleerd en meegenomen voor een volgende fase hangt af van de betrokkene. In het geval 
van de Zuiderzeelijn zou het Noorden bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een andere lobby 
strategie en Den Haag zich minder snel kunnen laten verleiden tot het nemen van beslissingen. 
Voor wetenschappers is het van belang het verschil in perspectief tussen betrokkenen en de 
wetenschapper zelf te onderkennen.

Focus meer op effectiviteit. 
In dit onderzoek kwam naar voren dat (kosten)-efficiëntie meestal een belangrijk criterium is 
voor het vinden van politiek draagvlak. Betrokkenen proberen problemen en oplossingen zo bij 
te sturen dat er aan dit criterium kan worden voldaan. Strategic misrepresentation speelt hierin 
een belangrijke rol. De mate waarin oplossingen echt op problemen aansluiten (effectiviteit) is 
vaak van ondergeschikt belang. Voor de langere termijn is het, voor beleidsmakers, raadzaam 
om meer te focussen op de effectiviteit van oplossingen. Hierdoor is er minder aanleiding 
voor strategic misrepresentation, en worden problemen beter opgelost zodat ze minder vaak 
op de agenda terug komen. Door het wegnemen van een deel van de grond voor strategic 
misrepresentation zullen keuzes voor alternatieven in planprocessen ook voor buitenstaanders 
overzichtelijker worden.

5.2.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Beïnvloeding van planprocessen door policy windows?
Met dit onderzoek is aangetoond dat policy windows niet alleen kunnen leiden tot het tot 
uitvoer brengen van een oplossing. Policy windows kunnen ook een planproces stilleggen of 
zelfs problemen en oplossing van de agenda werken. Als dit bewust gebeurd zou er sprake 
kunnen zijn van strategic misrepresentation. Over deze werking van policy windows, en de 
bewuste of onbewuste invloed van betrokkenen hierop, is weinig bekend. Dit zou een apart 
onderwerp kunnen zijn voor vervolg onderzoek.

Strategic misrepresentation ervaren of aantonen?
De rol die strategic misrepresentation speelt bij het vormen van oplossingen en problemen kwam 
meerdere malen aan de orde in dit onderzoek. Onder andere kwam naar voren dat strategic 
misrepresentation kan worden ingezet om een project negatief te beïnvloeden. Het is lastig te 
achterhalen of deze bewuste vorm van manipulatie heeft plaatsgevonden. Of daadwerkelijk 
sprake is van strategic misrepresentation is misschien minder belangrijk dan de vraag of (een 
deel van) de betrokkenen strategic misrepresentation ervaart in het planproces. Het ervaren van 
bewuste manipulatie zou aanleiding kunnen zijn voor vervolgonderzoek.
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Bijlage I

Lijst met geïnterviewde personen

Hans Alders – Commissaris der Koningin Groningen

Bertus Cornelissen – medewerker Ministerie van VROM, voorheen medewerker provincie 
Flevoland. 

Bob Demoet – Projectmanager Zuiderzeelijn Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Hans Haerkens – voorzitter actiecomité ‘Hier trekken we de lijn’

Lucas Hoven – medewerker regionaal projectteam Zuiderzeelijn, provincie Drenthe

Kees Klap – Consortium Transrapid

Martin Morsman – Medewerker Pro-rail, gedetacheerd bij ministerie van Verkeer en 
Waterstaat ten tijde van de structuurvisie

Frans Timmermans – medewerker Ministerie van VROM

Jouke van der Zee – medewerker regionaal projectteam Zuiderzeelijn, provincie Friesland 
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Bijlage II

Verklaring begrippen

Alternatief Pakket aan Maatregelen: Een pakket aan losse maatregelen die het zelfde effect 
beogen als een snelle verbinding naar het Noorden(betere bereikbaarheid Noorden, 
stimuleren economische groei Noorden), met een investeringswaarde van 2,73 miljard euro.

Betrokkenen: Personen die direct te maken hebben gehad, en invloed hebben uitgeoefend, op 
de planvorming rondom het project Zuiderzeelijn. 

Den Haag: de Rijksoverheid bestaande uit kabinet, 2e kamer en ministeries.

Het Noorden: Groningen, Drenthe en Friesland. De drie Noordelijke provincies die voor de 
aanleg van de Zuiderzeelijn waren.

Snelle verbinding naar het Noorden: Overkoepelend begrip voor alle genoemde alternatieven: 
Hanzelijn +, Zuiderzeelijn HSL, Zuiderzeelijn Magneetzweefbaan, Zuiderzeelijn 
Magneetzweefbaan metrovariant, Zuiderzeelijn conventioneel spoor.

T�I: Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, onder leiding van Adri Duivesteijn, ook 
wel Commissie Duivesteijn genoemd. 

Zuiderzeelijn: een snelle verbinding naar het Noorden met als traject: Amsterdam, Almere, 
Lelystad, Emmeloord, Drachten, Heerenveen, Groningen.








