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Publiek Private 
Samenwerking: 
een links thema 

Een mooi moment op een 
maandagmiddag in novem-

Waarom PPS en waarom nu? 
De meest gangbare defmitie 
van Publiek Private Samen-ber. Terwijl heel bouwend, 

besturend en rijdend Ne
derland zich roert in de dis
cussie over welke wegen er 
nu wei of niet moeten wor-

WOUTER BOS werking is nog altijd ( een 
variant op) de definitie die 
door Kouwenhoven3 werd Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA * 

den aangelegd, organiseert 
de Nederlandse Vereniging van Wegen Bouwers een 
symposium over Publiek Private Samenwerking 
(PPS). In een bomvolle Rolzaal op het Binnenhof 
heet de voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
van Wegen Bouwers minister Zalm zo ongeveer wel
kom met de woorden 'U heeft geld nodig, wij heb
ben het' . En vervolgens begint Zalm zijn verhaal met 
'Sinds ongeveer een jaar zijn we met elkaar in ge
sprek over de kansen die publiek-private samenwer
king biedt'. 

Het is een fragment uit een dialoog die de tragiek 
van het denken in Nederland over Publiek Private 
Samenwerking akelig bloat legt: we praten al heel 
lang over PPS, veel Ianger dan dat jaar van Zalm, 
maar nog steeds om de verkeerde redenen, alsofhet 
gaat om 'Poen voor het opscheppen''. 

Publiek Private Samenwerking (PPS) is in en niet 
voor de eerste keer. PPS komt in de recente Neder
landse politieke historie voor het eerst in het regeer
akkoord van r 9 8 6 naar voren in het kader van de 
stedelijke vernieuwing. Sindsdien is het onder
werp niet meer weg geweest uit de politieke dis
cussie. 

Hoewel het hier theoretisch noch praktisch een 
nieuw fenomeen betreft, zijn er wei een aantal 
goede redenen, ook voor de PvdA, om het onder
werp wederom, en krachtiger dan ooit, op de eigen 
agenda te zetten. In dit artikel worden die redenen 
geponeerd, nadat ik eerst PPS defrnieer en nader 
plaats in de context van discussies over infrastruc
tuur. 2 Vervolgens geef ik een schets van de huidige 
aanpak in Nederland en het buitenland. Ik sluit af 
met het actuele politieke debat in Nederland en de 
inzet die de PvdA daarbij gekozen heeft. 

gebruikt. In zijn studie is er 
sprake van PPS indien: 

er sprake is van interactie tussen overheden en 
bedrijven gericht op synergie bij de realisatie van 
convergente doeleinden - met zowel maatschappe
lijke als commerciele kenmerken - onder voor
waarde van het behoud van de respectievelijke iden
titeit en verantwoordelijkheden van de betrokken 
partijen. 

Deze defrnitie dekt in principe alles van inkoop 
en uitbesteding tot meer sophisticated samenwer
kingsarrangementen zoals joint ventures en DBFO 

(Design Build Finance Operate) arrangementen. 
Een aantal van de arrangementen op dat spectrum 
zijn inmiddels al zo ingeburgerd dat zij de discussie 
hier aileen maar zouden ophouden. Het is daarom 
verstandig om het begrip nader in te perken. Aller
eerst is er sprake van .financiiile samenwerkinB tussen 
overheid en particuliere sector. Daarnaast verschuift 
de overheidssturing van een bestuurscentrisch model 
via een marktmodel naar een balansmodel. 4 Bij een be
stuurscentrisch model is de overheid 'leading party' 
en is zij inputgericht bezig. In een marktmodel for
muleert zij slechts randvoorwaarden en worden 
verantwoordelijkheden meer outputgericht vorm
gegeven. In het balansmodel tenslotte werken de 
partijen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar 
sam en. Het balansmodel betekent overigens niet dat 
de 'gelijkwaardige samenwerking' in een vacuum 
plaats vindt: de overheid blijft uiteraard het uitein
delijke kader bepalen in haar publiekrechtelijke rol. 
Maar binnen dat kader verandert het karakter van de 
overheidssturing. 

Tenslotte, en dit volgt bijna dwingend uit het bo
venstaande, is er bij PPS sprake van een toenemende 
spreidinB van risico over overheid en private partijen. 
Daarbij zal overigens in het algemeen nog steeds de 
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aard van de risico's die door de overheid gedekt wor
den anders zijn (bijvoorbeeld meer aan de tijds
horizon en de politieke stabiliteit gerelateerd) dan 
de risico's die de particuliere sector afdekt. Natwest 

Markets> stelt in dit verband: 'een significant dee! van 
de risico's die samenhangen met het project wordt 
naar de private sector getransfereerd. De private 
financiering client primair ter garantie of onder
schrijving van het accepteren van deze risico's.' 

Deze inperking van het PPs-begrip betekent dat bij 
ppsde private sector a! snel niet slechts een rol heeft 
bij financiering maar ook bij exploitatie: daar wordt 
immers de bonus of de malus uitgedeeld voor het a! 
of niet adequaat afdekken van de risico 's. In de meest 
minirnalistische vorm betekent het dat bij inkoop en 
aanbestedingscontracten de risico's die samenhan
gen met het al of niet binnen tijd en budget realise
reo van de opdracht, voor een groter dee! dan voor
heen bij de contractor komen te liggen. In de maxi
malistische varian ten wordt het project na realisatie 
onderhouden en uitgebaat door de particuliere sec
tor. Met name deze laatste varian ten worden in het 
kader van dit artikel nader bekeken. Waarom zou 
PPS juist nu weer een thema (moeten) worden? Is er 
iets veranderd waardoor PPS nu beter mogelijk of 
meer gewenst is dan voorheen? 

Laten we beginnen met kort op een rijtje te zet
ten waarom het realiseren en uitbaten van infra
structuur door middel van P P s in zijn algemeenheid 
verkozen kan worden hoven puur publieke aan- en 
uitbesteding. In de literatuur zijn vele redenen te 
vinden, maar ze zijn grofweg steeds te herleiden tot 
de volgende drie hoofdgroepen. 

Allereerst kan PPS, als ze op een goede manier 
wordt aangepakt, een aanzienlijke verlichting van de 
overheidsbudgetten met zich mee brengen. Het 
blijft echter belangrijk te beseffen dat dit budgettair 
effect vooral eengevolg is van goede PPS maar zo on
geveer de laatste red en zou moeten zijn om er aan te 

beginnen. Een overheid die uit fmanciele nood bij 
het bedrijfsleven aanklopt, loopt het gevaar bij voor
baat haar onderhandelingspositie in te leveren. Mi
nister Zalm stelt daarnaast graag en veelvuldig vast 
dat PPS niet vanuit fmanciele motieven plaa~ moet 
vinden omdat er niemand zo goedkoop leent als de 
overheid. Dat is waar, maar niet altijd relevant. PPS
constructies kunnen voor de overheid goedkoper 
uitwerken omdat de particuliere sector weliswaar 
duurder leent maar dat meer dan compenseert met 
haar vermogen tot het realiseren en uitbaten van 
nevenvoorzieningen die een positieve cash-jlow ge
nereren. Ook is het enkele gegeven dat de overheid 
goedkoop leent nooit voldoende reden om de over
heid een voorziening te Iaten financieren. Op veler
lei terrein laat de overheid immers de verantwoor
delijkheid voor het realiseren van voorzieningen 
over aan private partijen terwijl zij het wellicht zelf 
goedkoper zou kunnen. Niet of de overheid het 
goedkoopst leent is richtinggevend bij de vraag of de 
overheid een investering moet plegen, maar veeleer 
of de realisering van die specifieke voorziening ge
zien moet worden als een overheidsverantwoorde
lijkheid of niet. Op velerlei gebied geldt bij dat soort 
afwegingen inmiddels het adagium 'privaat wat pri
vaat kan, publiek wat publiek moet' ; er is geen en
kele reden waarom dit ook niet in besluitvorming 
rond infrastructuur zou kunnen gelden. 

Een tweede groep redenen betreft de specifieke 
kennis, ervaring en deskundigheid die het bedrijfs
leven te bieden heeft. In verscheidene artikelen6 

heeft Heertje een sterk pleidooi voor P P s gehouden 
primair vanuit zijn zorg over de complexiteit van de 
ruimtelijke vraagstukken in Nederland. Hij consta
teert dat N ederlandse institutionele beleggers in het 
buitenland volop ervaring opdoen bij het realiseren 
en uitbaten van infrastructuur, maar dat die kennis 
en ervaring in Nederland nauwelijks wordt ge
bruikt. Verder wijst hij erop dat de ernst van de 
ruimtelijke ordeningsvraagstukken in Nederland 

• met dank aan lUck Van Der Ploeg, 
Ferd Crone, Arnold Heertje en de 
Werkgroep Economie van de w B s voor 
hun commentaar 
1. VNO magazine FORUM, 

12 November 1998 

structuur omdat de voortgang hier 
slechts uitermate langzaam vordert en 
er - ook in eigen kring - een zekere 
huiver bestaat om dit onderwerp hoog 
op de eigen agenda te zetten. 

werking: naar een optimale rolverde
ling' van Moret Ernst & Young, zoals 
opgevoerd in de bijlagen van de eind
rapportage 'Meer Waarde Door Sam en 
Werken', Ministerie van Financien, 
Projectbureau Publiek-Private Samen
werking, verstuurd aan Tweede Kamer 
onder 2t;.o17 nr. 7, 26 Mei 1998 

2. PPS is een concept dat uiteraard op 
meer terreinen speelt dan infrastruc
tuur; zo is bijvoorbeeld ook de discussie 
over de uitvoering van de sociale 
zekerheid in PPS-termen te vatten. 
In dit artikelligt de nadruk op infra-

3· V.P. Kouwenhoven, Publiek Private 
Samemverkin9, Mode'![ Model?, Delft: 
Uitgeverij Eburon, 1 99 1 
4 · Deze term en komen uit een brief 
van de voorzitter van de werkgroep 
Procesaudit (ministerie van EZ) m.b.t. 
het rapport 'Publiek Private Samen-

t;. Bijlagen 'Meer Waarde Door Sam en 
Werken ' 
6. Bijvoorbeeld in de Staatscourant van 
2 juli 1997, p. 6 
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een vorm van denken vereist waar het ministerie van 
Verkeer & Waterstaat niet het monopolie op heeft: 
'Steeds duidelijker tekent zich af dat in Nederland 
een kwalitatief hoogwaardige en omvangrijke in
frastructuur wordt gewenst. Dit betekent dat zeer 
hoge milieu-eisen worden gesteld aan de infrastruc
turele werken, dat de natuur zoveel mogelijk behou
den moet blijven en dat een groot beslag op de be
schikbare ruimte wordt gelegd. Steeds meer nadruk 
zal worden gelegd op uitstijgen hoven het platte 
vlak, zowel in technische als in intellectuele zin. De 
overheid kan deze kar niet Ianger aileen trekken.'7 

Meer algemeen kan de toegevoegde waarde van 
een vroegtijdige betrokkenheid van het bedrijfs
leven bij het ontwerpen, financieren, realiseren en 
uitbaten van infrastructuur blijken uit hoogwaardi
gere ontwerpen, multi-functionele voorzieningen 
(welke in een verkokerde ambtelijke ontwerp-cul
tuur vee! moeilijker tot stand komen), grotere 
gebruikersvriendelijkheid en efficienter projectma
nagement. 

Een laatste categorie redenen heeft te maken met 
de strikte rendementstoets die het bedrijfsleven 
pleegt toe te passen bij investeringen. Als het be
drijfsleven vroegtijdig wordt aangesproken op de 
financiering van een infrastructurele voorziening 
ontstaat er snel zicht op de kosten en baten van de 
betreffende voorziening, de mate waarin deze te
rugverdienbaar zijn en de grootte van de 'onrenda
bele top' waar de ove:i'heid in het algemeen voor op 
zal draaien. De kwaliteit van de besluitvorming gaat 
omhoog omdat er een duidelijker rendements-af
weging plaats vindt, in een vroeg stadium de moge
lijkheid ontstaat om overheidsbijdragen afhankelijk 
te stellen van private bijdragen ('matching funds'), 
de particuliere sector zich vroeg in het proces com
mitteert aan het project en daarmee het maatschap
pelijk draagvlak voor de investering verbetert. Te
vens is het aannemelijk dat de dimensies van grote 
projecten realistischer ingeschat zullen worden als 
het bedrijfsleven niet aileen maar profiteert maar 
ook aangesproken wordt op ( een aanzienlijk dee! 
van) de fmanciering en het dragen van exploitatie
risico's. De discussies rondom een vliegveld in zee of 
een tweede Maasvlakte Iaten nu al zien dat als ze ge
voerd worden in de context van' de belastingbetaler 

7. Bronnen in het bedrijfsleven, geraad
pleegd naar aanleiding van de consul
tatieronde m .b.t. de HSL-Zuid, beves
tigen desgevraagd de relatieve onkunde 
bij de overheid in vergelijk:ing met de 

betaalt', de desbetreffende projecten duurder uit
vallen dan als de profiterende sector zelf op het dra
gen van de risico's wordt aangesproken. 

In een mooi samenvattend citaat van Neil Kin
nock, Europees commissaris voor Transport: 'Pri
vate investeringen in de nu nog publieke infrastruc
tuur zijn noodzakelijk om de kransslagaders in het 
continentale transport op afzienbare termijn te 
voorzien van bypasses . Verder is een directe parti
cipatie van particuliere investeerders bijzonder 
welkom omdat langs die weg verse concurrentie, 
nieuwe eigendomsverhoudingen en een vergroot 
kostenbewustzijn kan worden ge'injecteerd.' Verla
ders en intermodale transportondernemingen kun
nen volgens Kinnock door fmanciele participaties 
actief meedoen. 'Het gaat daarbij niet aileen om de 
fmanciering( ... ) Van belang is een brede inbreng van 
marktpartijen onder wie banken en verzekeraars, in 
zowel ontwerp als de uitvoering van projecten. Zo 
kunnen we ons ook verzekeren van een commit
ment van potentiele gebruikers.' 8 

Bovenstaande argumenten hebben een relatief alge
mene geldigheid maar sommige zijn echter juist in 
dit tijdsgewricht van nog groter belang dan ze a! 
waren. Daarnaast vormen ook enkele andere meer 
tijd- en plaatsgebonden fenomenen aanleiding PPS 

bij de financiering en exploitatie van infrastructuur 
meer dan ooit serieus te nemen. Zo staan grote pro- · 
jecten juist nu in het middelpunt van de actuele po
litieke discussie . Een tweede luchthaven, de tweede 
Maasvlakte, de H s L, de Betuwelijn, havens, sluizen, 
snelwegen, tunnels, spoorwegen, doelgroepstroken 
voor het beroepsgoederenvervoer: het zijn stuk 
voor stuk projecten met grote ruimtelijk economi
sche consequenties, grote vragen rondom het maat
schappelijk draagvlak, felle discussies over de verde
ling van kosten en baten en een groot beslag op de 
beperkte publieke middelen. Allemaal redenen om 
het particuliere bedrijfsleven te betrekken bij het 
ontwerpen, fmancieren, realiseren en uitbaten van 
die voorzieningen. 

Overigens, de concurrentie om de publieke mid
delen is uiteraard niet slechts een concurrentieslag 
tussen verschillende infrastructurele projecten. 
Heertje en Van Der Ploeg hebben in een niet gepu-

reeds opgebouwde ervaring in de 
particuliere sector. Dit komt met name 
terug in discussies over meervoudig 
ruimtegebruik. 
8. Port if Rotterdam, 7/98, p. 3S 
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bliceerd paper ooit eens opgemerkt dat het zoeken 
naar de optimale mix van publieke en private finan
ciering niet aileen noodzakelijk is maar ook gewenst 
uit een oogpunt van het zoveel mogelijk beschikbaar 
houden van publieke rniddelen voor de zuiver col
lectieve goederen. Met andere woorden, hoe meer 
private fmanciering beschikbaar komt voor wegen 
en rails, hoe meer publieke middelen beschikbaar 
blijven voor zorg en onderwijs. Het moge overigens 
duidelijk zijn dat in de publikaties van v No INc wen 
hetAVBB over dit onderwerp weliswaar ook de bud
gettaire motieven voor P P s worden aangeprezen, 
maar dat daar verondersteld wordt dat de publieke 
besparingen op asfalt en beton (door het inschakelen 
van particuliere rniddelen) zullen worden ingezet 
voor nog meer asfalt en beton (en niet voor meer on
derwijs en zorg). 

Ook de MDw-operatie (Marktwerking Deregu
lering Wetgevingskwaliteit) die tijdens het eerste 
paarse kabinet is ingezet, vormt een directe aanlei
dingom PPS hernieuwd op de agenda te zetten. Het 
aanbesteden en uitbaten van infrastructuur is te zien 
als een markt; zo bezien is Publiek Private Samen
werking op het gebied van infrastructuur niets an
ders dan het toelaten van marktwerking in een sec
tor die tot nu toe staatsmonopolistische trekken ver
toonde en in ieder geval niet optimaal profiteerde 
van de inbreng van en concurrentie tussen private 
partijen. Veeleer is er vaak sprake van een ondoor
zichtig proces van belangenbehartiging en handje
klap van projectontwikkelaars, het bedrijfsleven en 
ambtenaren. 

Een andere ontwikkeling van het laatste decen
nium die aanmerkelijk gunstiger voorwaarden voor 
PPS heeft geschapen, is de cumulatie van kapitaal bij 
particuliere bedrijven of, nauwkeuriger, de veran
derende verhouding tussen de kosten van infrastruc
tuur en de fmancieringscapaciteit van het bedrijfsle
ven. Door de winstaccumulatie van de laatste jaren, 
de schaalvergroting bij grote spelers en de alliantie
vorming tussen bedrijven (consortia e. d.) is de par
ticuliere sector vee! beter dan voorheen in staat om 
infrastructuur te fmancieren. 

Daar komt bij dat, vooral door ervaringen in het 
buitenland, op het gebied van financial enaineerina 

zich een geweldige ontwikkeling heeft voor gedaan 
in het beschikbare instrumentarium . Heertje en Van 
Der Ploeg schatten in hun eerder genoemd paper in 
dat de onwetendheid en onbekendheid van de over
heid met betrekking tot de beschikbaarheid van deze 
instrumenten wei eens een van de belangrijkste re-

denen zou kurmen zijn waarom PPS in Nederland zo 
slecht van de grond komt. Het gaat hier dan om in
strumentarium dat door investment bankers wordt 
gebruikt om in het kader van lange contracten de 
risicoverdeling tussen deelnemende partijen vast 
te leggen en deze te verbinden aan belonings- en 
pena/0'-arrangementen, aanvaardbare rendementen 
en gerichte prikkels om langdurige betrokkenheid 
van de partijen te verzekeren. 

lrifrastructuur en economie 

Heertje en anderen hebben er veelvuldig op gewe
zen dat de toerekenbaarheid van het gebruik van in
frastructuur door moderne technologische ontwik
kelingen de laatste jaren fors is toegenomen. Met 
name road pricinB systemen zijn in vergelijking met 
ouderwetse tol systemen aanmerkelijk efficienter. 
In econornische termen: de transactiekosten van 
individuele levering van infrastructurele werken 
zijn nu aanmerkelijk lager dan voorheen . Belasting
betaling is niet noodzakelijk de enige marrier om 
voor infrastructuur te betalen en zeker niet de wijze 
waarop allocatie en gebruik het best gestuurd 
wordt. 

De toerekenbaarheid van het gebruik van infra
structuur neemt ook toe naarmate de gebruiker 
minder anoniem is en in toenemende mate een iden
tificeerbare en isoleerbare groep betreft. In de Ne
derlandse situatie is dat in toenemende mate het 
geval omdat de discussie zich minder op primaire 
(ontsluitende en verbindende) infrastructuur richt 
maar meer op secundaire (capaciteitsvergrotende) 
infrastructuur. De vraag is dan gerechtvaardigd 
waarom de zo duidelijk zichtbare en baathebbende 
gebruikersgroepen zoals 'bet goederenvervoer', 'de 
havenbedrijven' en 'de luchtvaartbedrijven' niet 
direct voor gebruik worden aangeslagen. 

Het is belangrijk om hier nader in te gaan op het 
karakter van investeringen in infrastructuur, de eco
nomische betekenis van infrastructuur en de mate 
waarin datkarakter of die economische betekenis de 
mogelijkheden voor publiek-private samenwerking 
bepaalt . Wat dan met name bepalend is, is de vraag in 
hoeverre infrastructuur bet karakter heeft van een 
'collectief goed' en in hoeverre met het toenemen 
van de mogelijkheid tot individuele toerekening van 
infrastructuur het pleit voor privatisering van in
frastructuur beslecht is. 

Bij de beantwoording van die vraag spelen ver
schillende meer en minder econornische argumen
taties door elkaar heen. De twee belangrijkste argu-
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mentatie-lijnen 9, deels overlappend en deels in on
derlinge samenhang, betreffen ( 1) de vraag of door 
het optreden van indirecte en externe effecten wei 
een juiste prijs aan gebruikers in rekening gebracht 
kan worden, en ( 2) of privatisering (in fmanciering 
en bekostiging) van infrastructuur wei gepast is 
gezien het nationaal econornisch belang van infra
structuur; m.a.w. moet je individuele gebrui
kers(groepen) Iaten betalen voor zaken van natio
naal belang?' 0 

Hoe relevant is de juiste prijs? 
In de econornische theorie van de collectieve goede
ren komt dit thema uitgebreid aan de orde. Een 
zuiver collectief goed is dan een goed waarvan de 
consumptie niet rivaliserend is (de consumptie door 
A gaat niet ten koste van de consumptiemogelijkhe
den van B; bijvoorbeeld rijden op een congestie-loze 
weg) en waarbij niemand van consumptie is uit te 
sluiten (zoals bij de Delta-werken of de externe ef
fecten van onderwijs en veiligheidsvoorzienin
gen) .De gangbare redenering is dan dat als de con
sumptie niet rivaliserend is, de marginale kosten 
voor het verschaffen van de voorziening aan een 
ander gelijk aan nul is en dat de efficiente prijs dus 
nul zou moeten zijn. In die gevallen waarin uitslui
ting van consumenten niet mogelijk is, blijft collec
tieve prijsheffmg (door belastingen) de enige moge
lijkheid om te voorzien in fmanciering en bekosti
ging van de niet kosteloze voorziening.'' Als uitslui
ting wei mogelijk is kan fmanciering en bekostiging 
zowel met behulp van belastingheffmg als met be
hulp van meer marktconforme instrumenten plaats 
vinden. De conclusie lijkt dan gerechtvaardigd dat 
als de marginale kosten nul zijn, en de juiste prijs dus 
nul zou zijn, bekostiging van de voorziening door 
middel van belastingheffing net zo willekeurig en 
dus net zo (on)geschikt is als door heffmg van ge
bruikersbijdragen . 

Maar het prijsargument komt ook nog uit een an-

dere hoek. De redenering luidt dan dat het onmoge
lijk is om een juiste prijs te heffen, niet zozeer omdat 
de consumptie niet-rivaliserend is maar omdat er 
geen rekening kan worden gehouden met externe 
effecten; zij kunnen niet gemternaliseerd worden. 

Daar passen drie, elkaar aanvullende antwoor
den op. Ten eerste is beiastingheffmg ook hier min
stens zo willekeurig als het heffen van een gebrui
kersbijdrage. Ten tweede hoeft het een het ander niet 
uit te sluiten: belastingheffmg kan aanvullend blijven 
werken op gebruikersbijdragen (bijvoorbeeld bij 
motorrijtuigenbelasting of ecotax). Ten derde, en dit 
is een fundamenteel gebrek in vee! bijdragen aan 
discussies over infrastructuur, hoewel het juist is dat 
externe effecten bet moeilijk maken een juiste prijs 
in rekening te brengen moeten deze externe effec
ten natuurlijk niet verward worden met indirecte ef
fecten. 

Externe effecten zijn effecten (kosten of baten) 
die niet bij consumptie en produktie gemternali
seerd kunnen worden; de producent brengt in de 
prijs de door externe effecten veroorzaakte kosten 
niet in rekening, de gebruiker betaalt niet voor de 
door externe effecten veroorzaakte baten in de ge
bruiksprijs. 12 Milieu-overlast is een duidelijk voor
beeld, aspecten van veiligheid ook. 

Het soort effecten waar in discussies over infra
structuur op gedoeld wordt, zijn echter lang n.iet al
tijd dit soort externe effecten. Het gaat dan veeleer 
om indirecte effecten op investeringen en werkgele
genheid die ofwel vallen onder het bekende multi
plier-begrip (de na-ijl effecten van een eenmalige in
vesteringsimpuls) ofwel weliswaar heel groot, maar 
naar hun aard heel normaal zijn. Pols verdient het 
hier uitgebreid geciteerd te worden: 'Meer ten prin
cipale kan de vraag worden gesteld of investeringen 
in haveninfrastructuur en vervoersdiensten wei ex
terne baten opleveren, in de vorm van lagere pro
ductiekosten en consumentenprijzen, die subsidie
ring door de overheid rechtvaardigen. Vergroting 

9. Illustratieve discussies zijn bijvoor
beeld te vinden in het debat tussen 
Heertj e en Kanning enerzijds en De 
Vries anderzijds in de Staatscourant van 
27 Augustus 1997 (p.6); de discussie 
over de rentabiliteit van de uitbreiding 
van Schiphol zoals die naar aanleiding 
van artikelen van Van Ewijk en Schol
tens (o.a . Economisch Statistische Berichten 
van 9-3-94 en Financieel Daablad van 
22 - 2-95) is gevoerd en de discussie 
over de houdbaarheid van de mainport
strategie zoals die door Pols is aange-

zwengeld (A .A.]. Pols, ' lnternationale 
concurrentiekracht en mainport
strategie', in : M.F. Gelok en W.M. 
De Jong (red), VolatiserinB in de 
economie, Voorstudies en achtergronden, 
V98, I997 , WetenschappeHjke Raad 
voor het Regeringsbeleid) 

'pubHek belang' gediend is. Een, zoals 
uit het vervolg zal bHjken, niet nood
zalceHjk economisch en logisch zorg
vuldige redenering. Zie: 'Publiek Pri
vate Samenwerking', Karel Berkhout, 
NRC Handelsblad I 5 Augustus 1998 . 
I I . Deze klassieke redenering is te 
vinden in de meeste economie leer
boeken zoals bij Musgrave and Mus
grave, Public Finance in Theory and 
Practice, McGraw Hill, I 982, p.J6. 

to. Vgl. NRC Handelsblad van IJ 
Augustus I 998, waarTe Veldhuis 
(Tweede Kamerlid vvo) financiering 
van een tweede nationale luchthaven 
buiten de overheidsbegroting om, af
wijst omdat met de luchthaven ook een 

1 2. Vrij naar Musgrave and Musgrave, 

P·H 



ge
.dat 
: er 
rne 
1. 

or
tin
·ui
liet 
ven 
bij 
dit 
a an 
dat 
rijs 
ec
ef-

en) 
ali
de 

ten 
de 

ge
or-

ra
al-
::er 
le
lti
in-
aar 
1et 
in-
~en 

!X

~0-

ie-
ng 

van de bereikbaarheid en mobiliteit en verbeterin
gen van het vestigings- en productiemilieu, die com
pensatie moeten bieden voor de onmiskenbare ex
terne kosten, zijn geen externe maar interne of 
geldelijke baten. De lagere productie- en distribu
tiekosten worden door het prijsmechanisme ge
internaliseerd en komen tot uitdrukking in verande
rende marktprijzen. Aileen het 'vliegtuigspotten' 
waaraan enkelen veel genoegen beleven, wordt tot 
de externe baten gerekend. Producenten van com
puters, machines en robots, voertuigen of bouw
werken worden ook niet door de overheid gesub
sidieerd voor productinnovaties die leiden tot 
tijdsbesparingen, kostenverlaging en productivi
teitsverhoging bij afnemers en/of verbeteringen in 
het vestigings- en productiernilieu. Voor een uitzon
deringspositie van luchtvervoer of de transportsec
tor als geheel, op grond van externe baten, bestaat 
derhalve weinig of geen aanleiding. Bij de uitbrei
ding van havencapaciteit, zal kostendekkende ex
ploitatie, inclusief compensatie voor negatieve ex
terne effecten, moeten worden nagestreefd.' 1 3 De 
conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de economische 
theorie geen belemmeringen opwerpt om daar waar 
de kosten van infrastructuur aan gebruikers in reke
ning kunnen worden gebracht, dat ook daadwerke
lijk te doen . 

Voor sommigen is dit echter niet voldoende. Op de 
grens van politiek en economie wordt dan de princi
piele vraag gesteld of bij infrastructuur die van na
tionaal economisch belang is, het verstandig en juist 
is bijzondere gebruikersgroepen voor de kosten op 
te laten draaien. 

Een eerste repliek grijpt terug op de hierboven 
gehanteerde argumenten: voor zover die nationaal 
economische baten reeel zijn, kunnen de gebruikers 
ze verdisconteren in de prijs die zij in rekening bren
gen aan de afnemers van hun diensten net zoals pro
ducenten van computers, machines en robots, voer
tuigen ofbouwwerken dat doen. 

Een tweede aspect is dat niet aile investeringen in 
infrastructuur over een kam geschoren mogen wor
den. Het is al vaak gezegd, maar het asfalteren van 

13. Pols, p. 67 / 68 

Terschelling heeft een ander effect dan het aanleg
gen van een vijfde baan op Schiphol. Ook de kwali
teit van de dienstverlening verbonden aan en de effi
cientie in het gebruik van infrastructuur vertonen 
waarschijnlijk een grotere correlatie met econo
mische groei dan de waarde van de investering zelf. 
Sturm stelt in een recent artikel dat onderzoek een 
negatieve correlatie aantoont tussen de hoeveelheid 
overheidsinvesteringen en economische groei maar 
een positieve correlatie tussen de kwaliteit van de 
infrastructuur en economische groei. 14 

Economisch onderzoek is bepaald niet eenduidig 
in het kwantificeren van de economische effecten 
van investeringen in infrastructuur. 1 5 Ook Sturm 
concludeert dat het buitengewoon moeilijk is om 
een waarde te geven aan het effect van infrastructuur 
op economische groei. Hij waarschuwt tevens dat 
waarden uit het verleden niet zomaar mogen wor
den doorgetrokken naar de toekomst: 'The econo
mic advantages associated with future infrastructure 
may be different from those of past infrastructure. 
For instance, it could be highly beneficial to build a 
network of motorways, while expanding this net
work may yield substantially fewer additional bene
fits.' 16 Ook Pols wijst op deze wet van de afnemende 
meeropbrengsten: 'De resultaten van onderzoek 
naar de relatie tussen investeringen in infrastructuur 
en economische ontwikkeling spreken elkaar soms 
tegen en blijven onderwerp van discussie( . .. )Een 
aannemelijke verklaring is dat het verband tussen 
veranderingen in omvang van het bruto regionaal 
product en de omvang van het regionale netwerk 
door een S-curve kan worden weergegeven. De ini
tiele aanleg van nieuwe verbindingen in nog onont
sloten gebieden kan een sterke economische door
werking hebben. Naarmate het infrastructuurnet
werk voltooid raakt, wordt het effect minder. Ne
derland zou zich op het bovenste gedeelte van de 
curve bevinden waarbij het effect minder wordt en 
moeilijker meetbaar is ( ... ) Zo werd gevonden dat 
verbeteringen van afzonderlijke verbindingen van 
de bestaande fijnrnazige transportnetwerken, waar
over vrijwel aile gemdustrialiseerde landen thans 
beschikken, slechts tot marginale verbeteringen van 

14. Jan Egbert Sturm, Macro economic 
qfects of irifrastructure spendinB on output, 
CPB· report 98/2, p. 13 · 18 
1 5. Zie hier ook de eerder genoemde 
discussie over Schiphol in ESB en FD 

16. Sturm, p.18 
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de bereikbaarheid lei den ( ... )Van transportinveste
ringen die de connectiviteit van netwerken aanmer
kelijk verbeteren, nieuwe intermodale overstap- of 
overslagmogelijkheden creeren (zoals zee- en lucht
havens) ofbestaande gelsoleerde netwerken met el
kaar verbinden (zoals de Kanaaltunnel), zijn meer 
substantiele doorwerkirtgseffecten te verwach
ten.''7 

Als niets meer helpt, is er nog een argument over 
om het nationaal econornisch belang van investerin
gen in infrastructuur aan te tonen: infrastructuur is 
onmisbaar voor de concurrentiekracht van Neder
land Distributieland. Het gaat te ver om hier uitge
breid op deze discussie in te gaan, maar een ding is 
duidelijk: onder economen is geen eensgezindheid 
over de vraag hoe verstandig het is voor een land als 
Nederland om zich strategisch op vervoer en distri
butie te rich ten, zeker niet voor zover dit zich eerder 
uit in investeringen in fijnmazige 'harde' infrastruc
tuur dan in bijvoorbeeld investeringen in 1 c T en 
kennisinfrastructuur (waar Nederland zich op de 
S-curve van Pols vee! meer aan het begin bevindt, en 
waar dus grotere baten zijn te verwachten). Zeker 
gezien de eerdere bespiegelingen over de economi
sche effecten van investeringen in infrastructuur, is 
het wellicht verstandiger per investering zorgvuldig 
naar kosten en baten te kijken dan een en ander 
onder de mythische paraplu 's van 'concurrentie
kracht' en 'mainportstrategie' bij voorbaat af te ze
genen. 

De conclusie moet zijn dat juist omdat de baten 
van (met name capaciteitsvergrotende) investerin
gen in infrastructuur steeds duidelijker aan spe
-cifieke groepen toevallen en aan die groepen in re
kening zijn te brengen, en juist omdat er zoveel 
vraagtekens gezet kunnen worden bij de ( externe en 
indirecte) economische baten van die investeringen, 
het uitermate belangrijk is een harde rendements
toets te hanteren . Het bedrijfsleven kan dat veel 
beter dan de overheid. Als het bedrijfsleven geen 
mogelijkheid ziet om een investering in infrastruc
tuur rendabel te maken, is dat geen reden om het dan 
maar door de overheid te Iaten doen maar juist een 
red en voor de overheid om eerst eens heel goed af te 

'7· Pols, p. 43 -44 

wegen of die investering nog wel gedaan moet wor
den. Of, in andere bewoordingen, als voor het be
drijfsleven de kosten van een investering kennelijk 
groter zijn dan de baten, zou dat ook voor de over
heid aanleiding moeten zijn om uiterst kritisch te
genover diezelfde investering te staan. 

Natuurlijk blijft infrastructuur een geheel eigen 
soort econornisch goed. De belangrijkste motieven 
voor overheidsfinanciering of -subsidiering zijn ech
ter niet gelegen in het optreden van externe of indi
recte effecten maar veeleer in de politieke wens de 
voorziening een openbaar karakter te geven (en dus 
de voorziening beschikbaar te stellen tegen een 're
delijke prijs') ofhet feit dat de terugverdientijd van 
de investering vaak zo lang is dat van het bedrijfs
leven niet verwacht kan worden aile daaraan ver
bonden risico 's voor eigen rekening te nemen. 

Ervarinaen, potentieel en de vooraestelde aanpak 

PPS blijft uiteraard niet tot infrastructuur beperkt. 
Zo zijn de arrangementen die op dit moment in dis
cussie zijn met betrekking tot de uitvoering van de 
sociale zekerheidsregelgeving prachtige voorbeel
den van P P s, met wisselende gradaties van risico-de
ling. Ook bij de ontwikkeling van VINEx-locaties 
wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van als 
PPS te omschrijven organisatie-vormen. En een man 
als Lemstra, toekomstig voorzitter van deN v z, stelt 
in een interview met het Financieel Dagblad: 
'Publiek private financiering is de toekomst. Wij 
spreken nu over infrastructuur, maar het kan straks 
ook bij ziekenhuiszorg.' ' 8 Met name in de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk is ervaring opge
daan met PPS bij de bouw en het management van 
ziekenhuizen en ook gevangenissen. In dat laatste 
geval zijn zelfs zekere exploitatie-risico's bij de pri
vate partij neergelegd: niet de zorg voor zoveel of zo 
weinig mogelijk gevangenen, maar bijvoorbeeld wei 
de aansprakelijkheid bij een vlucht! '9 

Beperken wij ons tot infrastructuur, dan is het 
duidelijk dat Nederland bepaald niet voorop loopt 
met het gebruik van P P s arrangementen bij financie
ring en exploitatie van infrastructuur. Succesvolle 
voorbeelden zijn vooral te vinden in Ianden als 

18 . Financieel Daablad, 23 Juli 1998, p. 2 
19 . Deze en andere buitenlandse 
voorbeelden zijn te vinden in het 
rapport van bet Ministerie van 
Financien, 'Meer Waarde Door Sam en 
Werken', eindrapportage en bijlagen. 
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Spanje, Portugal, de Verenigde Staten, Canada, 
Japan en Australie. Die buitenlandse voorbeelden 
Iaten ook zien dat aanzienlijke efficientiewinsten 
daadwerkelijk geboekt kunnen worden, vaak van 
tenminste I o- I 5 procent. 

Er zijn uiteraard ook minder goede ervaringen 
en regelrechte mislukkingen, de Eurotunnel en de 
Wijkertunnel voorop. Zo gaf het arrangement met 
betrekking tot de Wijkertunnel blijk van slechte 
financial engineering: omdat de gebruiker het idee 
had dat gebruik gratis was en omdat de private sec
tor geen risico liep. De gehanteerde schaduwtol-ex
ploitatie leidt dan tot overmatig gebruik en een risi
coloze constante bron van inkomsten voor de ex
ploitatiemaatschappij. 

Ook de Kanaaltunnel is een minder gelukkig 
voorbeeld van PPS, hier omdat de overheden zich in 
de contractonderhandelingen lieten leiden door de 
in financial engineering meer ervaren projectontwik
kelaars. Des in PPS was feitelijk niet aanwezig. 

Wij stuiten hier op de belangrijkste les uit deer
varingen van het verleden, en daarmee de achilles
hie! van Publiek Private Samenwerking: PPS vraagt 
om een overheid die op bepaalde terreinen terug
treedt en op andere terreinen sterker dan voorheen 
en in een vroeger stadium, duidelijke randvoor
waarden weet te formuleren. Het is de paradox van 
de terugtredende overheid die wij a! kennen uit de 
M ow-operatie: minder overheid vraagt om een ster
kere overheid. 

Bij PPS is dit ook in sterke mate het geval. AI het 
onderzoek toont aan dat als PPS daadwerkelijk kans 
op meerwaarde biedt, deze meerwaarde vooral ge
realiseerd kan worden door de particuliere inves
teerder a! in een zeer vroeg stadium mee te Iaten 
praten over vormgeving en inhoud van het pro
ject. 20 Niet eerst een project dicht definieren en dan 
vragen of er nog iemand belangstelling voor heeft, 
maar duidelijke randvoorwaarden stellen en daar
binnen de inbreng van de particuliere sector benut
ten om een product te maken dat diezelfde particu
liere sector vervolgens kan en wil 'verkopen' . De 
vroege betrokkenheid van de particuliere sector 
vergroot de kans op benutting van kennis en vaar
digheden waar de overheid zelf niet noodzakelijk 
over beschikt, vergroot de mogelijkheden tot com
merciele exploitatie van de voorziening en vergroot 

ook de verplichtingen die de private sector, als fi
nancierder en exploitant, aan de voorziening zal 
hebben . 

De problemen zijn echter ook duidelijk. Een 
overheid die wordt teruggeworpen op het ontwer
pen van randvoorwaarden moet heel goed weten 
wat die randvoorwaarden zijn en hoe ze gehandhaafd 
kunnen worden. De mogelijkheden tot bijsturen tij
dens de rit zijn een stuk beperkter dan in meer tradi
tionele sturingsmodellen. Immers, als er iets is dat 
particuliere investeerders van een overheid verlan
gen dan is het stabiliteit en betrouwbaarheid. De 
overheid zal deze randvoorwaarden in haar publiek
rechtelijke rol stellen maar vervolgens vaker en ook 
vroeger dan voorheen in een privaatrechtelijke rol 
terechtkomen als een van de belanghebbende con
tractpartijen. Buck Consultants schrijven in hun 
rapport voor v No INc w : 'Een eenduidige project
definitie, een gedegen (gezamenlijke) risico-analyse 
en een 'bindende' constructie voor de samenwer
king (contractueel, privaatrechtelijke organisatie) 
vormen voor private partijen de minimale voor
waarden om een investeringsbeslissing te kunnen 
nemen. De privaatrechtelijke constructie maakt het 
mogelijk bindende afspraken te maken met de pu
blieke partners, waardoor de onzekerheden die sa
menhangen met veranderingen in de politieke ver
houdingen beheersbaar worden gemaakt.' 2 

I 

De overheid moet dus vroeg weten wat ze wil, 
weten wat ze wil overlaten aan de private sector en 
weten hoe dat het beste privaatrechtelijk kan wor
den vastgelegd. Oat dit niet makkelijk is, blijkt uit de 
ervaringen met de Betuweroute en de H s L-Zuid, de 
twee lopende projecten waarop een PPS-aanpak uit
geprobeerd wordt. 

De Betuweroute is extra infrastructuur voor uit
sluitend goederenvervoer en zou dus vee! potentieel 
voor P P s moeten hebben. Echter, het totale concept 
is binnen de Rijksoverheid vastgesteld met een be
trokkenheid voor de private sector die niet vee! ver
der ging dan klassieke aan- en uitbestedingswerken. 
Nu probeert de overheid aan het eind van de rit de 
particuliere sector alsnog bij het project te betrek
ken, waarbij gemikt wordt op een bijdrage van I ,6 

miljard van de in totaal9 rniljard. 22 

Is het toeval dat de kostenramingen van de Betu
weroute aan zoveel veranderingen ten prooi zijn ge-

2o. In de bijlagen bij 'Meer Waarde (value chain) methode gestaafd Publiek Private Samenwerking bij 
Infrastructuur, April I998, p. I I Door Sam en Werken' wordt deze con

clusie door verschillende onderzoeken, 
met gebruikmaking van de waardeketen 

2 I . Publiek Private SamenwerkinB in een 
nieuw perspectiif, Buck Consultants 
International voor VNO-NCW Platform 

2 2. Diverse Kamerstukken onder 
nummer 22 s89 
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weest? Zou dat anders zijn geweest als de particu
liere sector vanaf het begin risico-dragend had ge
participeerd? Is het toeval dat recent de verladers
organisatie EVO begon terug te krabbelen met be
trekking tot hun belangstelling voor gebruik van de 
Betuweroute? 2 3 Zou dat anders zijn geweest als de 
beslissing tot realisatie van de Betuweroute onder
worpen zou zijn geweest aan een rendementstoets 
door het bedrijfsleven (als realiseerder en gebrui
ker) en het bedrijfsleven vervolgens ook vanaf het 
begin verbonden en verplicht zou zijn geweest aan 
realisering en exploitatie van het project? 

De Minister van Verkeer en Waterstaat schreef op 
14 januari 1998 aan de Kamer: 'Het Kabinetis voor
stander van private participatie omdat dit de com
merciele exploitatie bevordert, het gebruik van de 
Betuweroute stimuleert en op die manier tot meer 
vervoer over het spoor leidt.' 2 4 Zo had het inder
daad moeten en kunnen zijn. Als de EVO in den be
ginne bij het project betrokken was geweest als co
financier en co-exploitant, dan zouden zij zich nu 
niet zo twijfelend hebben opgesteld. Maar nog be
langrijker, als deE vo in den beginne zou hebben ge
weigerd als co-fmancier en co-exploitant aan het 
project mee te doen, dan zou dat de o:verheid aan het 
denken hebben moeten zetten over de aan dit pro
ject verbonden kosten en baten en over het maat
schappelijk draagvlak voor deze voorziening. 2 5 

Bij de H s L-Zuid is in ieder geval de les van het 
vroeg betrekken van het bedrijfsleven geleerd. In 
een prachtig Engelstalig consultation document wordt 
het internationaal bedrijfsleven uitgenodigd mee te 
denken over realisatie en exploitatie van de lijn . 
Deze casus leert ons echter vooral hoe moeilijk het 
is om de balans te vinden tussen het stellen van rand
voorwaarden en het daarbinnen benutten van de 
inbreng van de private sector enerzijds, en het 'on
derhandelen' met de private sector anderzijds. 

Om een voorbeeld te geven: het consultation do

cument is de deur uitgegaan op het moment dat de 

regering nog geen standpunt heeft ingenomen over 
de vraag of er concurrentie op en om het spoor moet 
komen en of de HS L-lijnen geacht worden dee! uitte 
maken van het kern-net. Twee zeer beladen, politiek 
uiterst gevoelige zaken die wellicht eerder thuis 
horen in de sfeer van de door de overheid vooraf vast 
te leggen randvoorwaarden dan in de sfeer van uit te 
onderhandelen vrije ruimte. Het is niet aileen poli
tiek bedenkelijk de consultatie op deze manier uit te 
voeren, het vermindert ook de waarde van de ant
woorden. Immers, wie particuliere aanbieders die 
nog niet op het spoor actief zijn vraagt of ze concur
rentie op en om het spoor willen, weet welk ant
woord gegeven gaat worden. 26 Hoe opener de 
vraag, hoe lager de informatiewaarde van het ant
woord. 

Voor een dubbeltje op de eerste rana 

Vanwege het feit dat de overheid zo weinig rand
voorwaarden vooraf stelt, lijkt het consultation docu

ment af en toe een poging van de overheid om ' free 
policy advice' te krijgen. Waar normaal duur be
taalde adviseurs zouden worden ingeschakeld wordt 
hier de PPS-procedure rnisbruikt om antwoord te 
krijgen op vragen als 'What would be the private 
sector's views on how rolling stock might best be 
procured, how it would be financed and the role 
train operators would play in the design and the on
going maintenance of rolling stock?' 2 7 en 'What is 
required in order to make intermodality succesful? 
How can local transport connections best be organi
sed and in what wa; would private sector parties like 
to be involved?' 2 Alsof McKinsey om advies ge
vraagd wordt, maar dan wei gratis! 

Wie zijn oor te luisteren legt bij het bedrijfsleven 
hoort daar ook de nodige verbazing doorklinken. De 
indruk is gewekt dat de overheid niet weet wat ze wil 
met het spoor en nude particuliere sector vraagt om 
(delen van) beleid te formuleren. Ook is er een ze
kere schroom bij het bedrijfsleven om voluit en 

2 3. Staatscourant 1 3 9, Maandag 2 7 J uli 
1998, P·3 naar aanleiding van een Nova 
documentaire op 25 Juli 1998 over de 
Betuweroute. 
24. Kamerstukken 1997-1998 ,22 o26 
en 22 589 nr 78. 
2 5. De gang van zaken rand de Betuwe
lijn is in vee! opzichten een schoolvoor
beeld van hoe je P PS niet aan moet pak
ken. Dit laat onverlet dat het onredelijk 
zou zijn geweest om van het bedrijfs
leven te verwachten dat het een project 
zou financieren waarbij de commerciele 

risico's over zo'n lange tijd zo hevig 
door politieke afwegingen m.b.t. de 
relatieve prijsverhouding tussen weg
en spoorvervoer (in Nederland maar 
vooral in het buitenland) zouden wor
den beinvloed . Oak bij een 'perfecte' 
PPS-aanpak van de Betuwelijn zou er 
dus altijd van een aanzienlijke over
heidsfmanciering of -garantie sprake 
zijn geweest. 

lijkbare kwetsbaarheid kent de huidige 
aanpak van de Maasvlakte-2 discussie. 
Oak daar kan de uitkomst van de con
sultatie in hoge mate voorspeld worden 
door de keuze van de gesprekspartners 
en de openheid van de vraagstelling. 
V ragen in de categorie 'Wat will en 
jullie ' zullen a! snelleiden tot een 
voorkeur voor de uitbreidingsvariant 
hoven de inbreidings- en Zuid West 
variant. 26. 'Consultation Document HSL 

Zuid', 3.6.98 verstuurd aan TK 

(U1998o2 672), p. 21-22. Een verge-
27 . 'Consultation Document HSL', p.23 
28. 'Consultation Document HSL', p.28 
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diepgaand te reageren op het document. Bedrijven 
geven dan kenrus en ervaring door zonder daar een 
geldelijke vergoeding voor te verkrijgen en zonder 
zekerheid over een vervolg-opdracht. 2 9 Ook moe
ten bedrijven aannemen dater op het ministerie een 
Chinese Muur staat tussen de H s L-ambtenaren en de 
NS-lobby, hetgeen voor sommige bedrijven nog een 
reden kan zijn om zich in dit stadium niet teveel in de 
kaart te Iaten kijken. 

Deze en andere problem en op een kennelijk zeer 
steile leercurve, hebben geleid tot voorstellen van 
het Projectbureau PPS van het Ministerie van Finan
cien, zoals neergelegd in het rapport' Meer Waarde 
Door Sarnen Werken'3° . Het rapport stelt dat de 
overheid zich eerst maar eens moet richten op het 
laaghangende fruit: simpele projecten met een vrij 
zeker rendement. Daar zal de grote buit niet mee 
worden binnen gehaald, maar het strekt de overheid 
tot lering en er zou een track record mee opgebouwd 
kunnen worden dat vertrouwen kweekt bij het be
drijfsleven. 

Het projectbureau stelt voor P PS in verschil-
lende gradaties te betrekken op: 

- twee lopende projecten: de Betuweroute en 
de HSL-Zuid; 
- vier pilotprojecten die in het kader van' Meer 
Waarde Door Samen Werken' nader zijn beke
ken: nieuwe sleutelprojecten, Project Mainport
ontwikkeling Rotterdam, Herstructurering be
drijventerreinen3 1 en Technocentra; 
- een selectie van 6- I o projecten onder de noe
mer 'laaghangend fruit', waaronder enkele van 
de pilotprojecten, op het gebied van transportin
frastructuur, stedelijke ontwikkeling, kennis
infrastructuur en groene infrastructuur. 

De rapportage biedt tevens een veelheid aan con
cepten en schema's die kunnen bijdragen aan de drie 
elementen die' de overheid nodig heeft om daadwer
kelijk succesvolle P PS tot stand te brengen: adequaat 
procesmanagement; een adequaat financieel instru
mentarium; en een op P P s toegesneden overheid' 3 2 

• 

A Is belangrijkste instrument om dit te realiseren 

schetst de rapportage een organisatiestructuur met 
daarin een KenrusCentrum P P s waar bij de overheid 
kenrus, ervaring en vaardigheden worden gebun
deld. Dit in het ministerie van Financien gesitueerde 
KenrusCentrum geeft dan tevens advies aan de vak
departementen over concrete PPS projecten. Bin
nen het departement van Verkeer en Waterstaat 
wordt dat overigens al gedaan door de Stuurgroep 
Privatisering Infrastructuur; de wisselwerking tus
sen beide organen is vooralsnog onduidelijk. 

De ministers Jorritsma en · Zalm (Kok- I) ver
wachtten op basis van deze rap portage in het najaar 
van 1998 voorstellen aan de Kamer te kunnen doen 
voor een 'gecontroleerde verbreding van publiek
private samenwerking in Nederland.' 33 

Het politieke debat 

De hierboven aangehaalde zinsnede over' gecontro
leerde verbreding' en de rol van het KennisCentrum 
PPS zijn letterlijk terug te vinden in een sumrniere 
vijfregelige paragraaf in het regeerakkoord I 99 8. 

De afgelopen maanden werd voor het eerst met de 
Regering van gedachten gewisseld over de voort
gang op dit dossier. 

De posities waren tamelijk duidelijk. SGP, GPV 
en R P F benadrukten vooral de noodzaak de publieke 
verantwoordingsplicht over de besteding van pu
blieke middelen in stand te houden. GroenLinks en 
de s P had den en hebben een zekere huiver om het 
bedrijfsleven een rol te geven bij de besluitvorming 
over infrastructuur maar stonden niet geheel afwij
zend tegenover het idee dat het bedrijfsleven zelf 
aangesproken mag worden op het betalen van in
frastructuur waar het zelf primair van profiteert. 
Ook de vvo leek enthousiast over PPS maar is hui
verig zo gauw het leidt tot rekening rijden en tolhef
fen; meer in het algemeen stelt de vvo zich op het 
standpunt dat infrastructuur een klassieke over
heidsverantwoordelijkheid is en dat het niet past het 
bedrijfsleven voor zijn 'eigen' infrastructuur op te 
Iaten draaien. Het is interessant om te zien hoe ver
gelijkbare argumentatie voor het toelaten van 
marktwerking in de sfeer van de sociale zekerheid 

29. Seide probemen worden nog eens 
vergroot onder invloed van de Euro
pese aanbestedingsprocedures, die er 
bijvoorbeeld vanuit gaan dat een bedrijf 
dat bij de voorfase betrokken is, zoda
nige voorkennis op doet, dat een 'level 
playing field ' in de aanbestedingsfase 

hun kruit droog. Zie over de algemene 
aspecten van deze problematiek ook 
Buck Consultants, VNO/Ncw, p. 2 2-24. 
30. Kamerstuk 1997-1998,25017 nr. 7-
3 1 . Overigens wijst de r ecente brief 
aan de Kamer over de verdeling van 

Ministerie van Financien tot het 
Ministerie van Economische Zaken is 
doorgedrongen. Zie bijvoorbeeld 
persbericht 1 2 1 van het Ministerie van 
Economische Zaken, 2o-o7-98. 
32. 'MeerWaarde Door Samen 
Werken', p. 3· 

om uitsluiting van dit bedrijf vraagt . 
Sommige bedrijven houden dus liever 

50 miljoen subsidies voor aanleg en 
vernieuwing van bedrijventerreinen er 
niet op dat deze aanbeveling van het 

3 3. Brief Jorritsma aan de v c v & w, 
17 juJi 1998, DGP/U1998o2926. 
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voor de liberal en wei acceptabel is, maar op het ge
bied van de fysieke infrastructuur kennelijk niet. AI 
met a! hekelden met name PvdA en c DA het gebrek 
aan vooruitgang bij het daadwerkelijk realiseren van 
publiek private constructies. Daarbij draaide en 
draait de discussie vooral om de volgende pun ten. 

Ten eerste is de manier waarop het Ministerie 
van Financien het project leidt eerder problem-driven 

dan potential-driven. Eerdere slechte ervaringen (ge
vangenissen, Wijkertunnel) liggen kennelijk nog zo 
vers in het geheugen dat Ieiding door dit departe
ment eerder remmend dan stimulerend zal werken. 
De nadruk ligt sterk op vragen van financiering en 
risicoverdeling. Daar liggen op dit moment echter 
niet de grootste problemen. Die liggen bij het ver
mogen van de overheid om duidelijke randvoor
waarden te stellen waarin het publieke belang, met 
name in termen van natuur en milieu, adequaat aan 
bod komt en waarbinnen de particuliere sector ver
volgens haar weg mag zoeken. De praktische proble
men waarvoor nu oplossingen gezocht moeten wor
den hebben weinig met fmanciering te maken maar 
alles met ordening, aanbesteding en mededinging. 
Daar moet dus ook de versnelling in het proces wor
den aangebracht. Het was voor de PvdA een reden 
om de afgelopen maanden te pleiten voor het onder
brengen van het Kenniscentrum op het Ministerie 
van Economische Zaken in plaats van Financien; een 
discussie die we overigens niet wonnen. 

Een tweede belangrijk thema in de discussie 
wordt gevormd door het feit dat de rol van de lagere 
overheden in de benadering tot nu toe volstrekt on
derbelicht blijft. Daar waar de Rijksoverheid niet in 
staat lijkt om daadwerkelijke vooruitgang t~ boeken 
bij PPS, gebeurt dat op provinciaal en gemeentelijk 
niveau des te meer. Die ervaringen komen in de vele 
rapporten die zijn geschreven nauwelijks aan bod, 
waardoor het soms lijkt alsof de rijksoverheid vooral 
bezig is op velerlei gebied het wiel opnieuw uit te 
vinden. Daarnaast spelen ook vee! van de potentiele 
Rijks-projecten zich af binnen de beleids- en in
vloedssferen van provincies en gemeenten. Vee! pro
vincies en gemeenten zijn eigenaren van de grond 
waarop de projecten 'gepland' zijn. Ze zijn huiverig 
voor exploitatie door private partijen omdat dat 

mogelijk repercussies heeft voor hun eigen inkom
sten. Ze bezitten bovendien niet altijd de expertise 
om op gelijke voet met de private partijen te onder
handelen. 

Niets van dit alles komt in de rapporten aan de 
orde - behalve terloops in de opmerking dat wel
licht de geldstromen naar lagere overheden gebon
den moeten worden aan de voorwaarde dat ze mee
werken aan PPS. Een formule waarbij waarschijnlijk 
ook bestuursrechtelijk de nodige vragen te zetten 
zijn. 

Overheidsbijdrage na 'private commitment' 

Een derde thema in de discussie betreft de begro
tingstechnische aspecten van PPS. Op dit moment 
staan aile projecten waarvoor de overheid zich ver
antwoordelijk voelt, voor 1 oo procent publieke fi
nanciering in de boeken. Maar een overheid die zich
zelf zo ondubbelzinnig garant stelt voor een project 
en vervolgens nog eens bij het bedrijfsleven om een 
bijdrage gaat vragen, vist natuurlijk achter het net. 
Als het bedrijfsleven weet dat een voorziening er 
toch wei komt, kiest men liever voor financiering 
door de belastingbetaler dan voor 'eigen' financie
ring, met de Betuwelijn als de meest trieste illustra
tie. Minister Zalm gaf tijdens het debat aan dat hij 
weigerde taakstellende begrotingen op te nemen 
omdat hij dan zijn onderhandelingspositie prijs gaf. 
Zalm zei letterlijk tijdens de algemene Financiele 
Beschouwingen: 'Ik wil niet uitstralen dat ik het pri
vate geld nodig heb' . Immers, dat zou kunnen impli
ceren dat een voorziening er niet zou komen als het 
private geld niet binnen kwam en dat past niet bin
nen de 'publieke verantwoordelijkheid'. 

De opstelling van de PvdA in dit debat was een 
radicaal andere.Indachtig de thematiek die o.a. door 
Salet in het Achttiende jaarboek voor het democratisch 

socialisme34 werd geanalyseerd, bepleitte de PvdA 
dat de overheid voor sommige infrastructurele pro
jecten de bewijslast moet durven omdraaien. Bij 
steeds meer infrastructurele projecten zou de over
heid zich niet bij voorbaat tot primaire probleem
eigenaar moeten Iaten bombarderen. In de woorden 
van Salet: 'De afwegingen over de uitbreiding van de 
luchtvaart of van de zeehaven moeten niet op de 

34· Willem Salet, ' Economie en plano
logie . Tussen macroperspectief en indi
viduele projecten', in: F. Becker e.a. 
(red .), De inrichtina van Nederland. Het 
achttiende jaarboek voor het democratisch 
socialisme, Amsterdam: De Arbeiders
pers I was, 1997, p. 21-39 
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centrale nllnisteries plaatsvinden maar primair op 
Schiphol en in Rotterdam ( ... ) Ook hier is de poten
tiele uitbreiding op voorhand tot rijksproject ge
bombardeerd, terwijl de plannen door de 
(haven)autoriteiten en de primaire gebruikers nog 
goed op kosten, risico's en mogelijke kansen door
dacht moeten worden. Als de overheid te vee) voor 
de muziek uit loopt, verleidt zij de eerstbelang
hebbende producenten en beheerders tot claim
gedrag'H. 

In de praktijk zou dit betekenen dat de overheid 
bij infrastructurele projecten waarbij het bedrijfs
leven primair baathebbende is, en waarbij dus geen 
sprake is van een open bare voorziening, in eerste in
stantie betrokkenen zelf aanspreekt op fmanciering 
en realisatie . De overheid hoeft dan niet bij het be
drijfsleven langs te gaan voor een private bijdrage, 
maar het bedrijfsleven moet hard maken waarom een 
overheidsbijdrage noodzakelijk is. De overheidsbij
drage wordt in die gevallen afhankelijk gemaakt van 
de private bijdrage en zal in het algemeen kleiner zijn 
dan in het geval van de klassieke benadering waarin 
de overheid zich als probleem-eigenaar opwerpt. 

Tijdens het debat gaf Minister Zalm aan dat hij 
een tweede luchthaven inderdaad een project acht 
waaraan de belastingbetaler niets zou moeten bij
dragen omdat de uitbreiding louter commerciele 
belangen client. De PvdA poneerde dat een zelfde 
redenering zou impliceren dat ook bij een tweede 
Maasvlakte, Ondergronds Buizen Transport (Bloe
menveiling Aalsmeer; osM), uitbreiding van de 
spoorcapaciteit voor het beroepsgoederenvervoer 
en de aanleg van doelgroepstroken voor het be
roepsgoederenvervoer het bedrijfsleven primair 
zou moeten worden aangesproken op financiering 
en uitbating en dat op zijn minst de overheidsbij
drage afhankelijk zou moeten worden gemaakt van 
het verkrijgen van private commitment . 

H· Salet, p. 28 

3 6. De Raad voor Verkeer & Waterstaat 
(met o.a. Jacqueline Cramer) heeft 
hierover veelbelovende voorstellen 
gedaan in haar rapport 'Ambities 
Bundelen' . De Raad introduceert 
het concept van Creatieve Beleids-

Een vierde thema, tenslotte, betreft de verande
rende rol van de overheid. Publiek Private Samen
werking heeft aileen maar een kans als de overheid 
meer op output durft te sturen.3 6 Oat vraagt ons niet 
minder dan het in gang zetten van een cultuurveran
dering. En wie een cultuur wil veranderen moet 
scherpe keuzes maken en hoog inzetten om iiber
haupt maar een beetje in de goede richting te 
komen. Infrastructuur is het nationale speelgoed van 
politici, ambtenaren en bestuurders. Nederland is 
groot geworden met wegen, bruggen, tunnels en 
havens. Het is een markt van overheidsinvesteringen 
in nationale trots, maar ook een markt die geken
merkt wordt door een ondoorzichtig proces van be
langenbehartiging en handjeklap van projectont
wikkelaars, politici, bedrijfsleven en ambtenaren. 
Die markt transparant maken, op die markt mede
dinging creeren, op die markt als overheid terugtre
den doet pijn. 

PPS is een hulpmiddel, geen panacee. De grate 
keuzes waar het allemaal om draait (Schiphol, Maas
vlakte, ruimte, natuur, econonlische structuurver
nieuwing, kennis, asfalt en beton) zullen dus ge
maakt moeten worden. Maar een overheid die weet 
wat ze wil en dat vertaalt in duidelijke randvoor
waarden met name op het gebied van natuur en nli
lieu, heeft geweldig veel te winnen bij de inbreng 
van het bedrijfsleven. 

Daarom is P P s uiteindelijk ook een links thema. 
De kwaliteit van de besluitvorming over grate pro
jecten stijgt. De kans op hoogwaardige, slimme, 
groene en efficiente oplossingen neemt toe. De 
toets op het gebruik van belastingcenten voor niet
rendabele voorzieningen die voornamelijk private 
belangen dienen, wordt strenger. En diezelfde belas
tingcenten worden uiteindelijk daar besteed waar ze 
het hardst nodig zijn en waar private nliddelen geen 
alternatief vormen. 

concurrentie: private partijen zoeken 
binnen door de overheid gestelde 
randvoorwaarden naar de beste manier 
om een gebied in te richten en te 
ordenen. Niet de inpassing van een 
voorziening maar de totale ordening 
van het gebied staat daarbij centraal. 
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