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De overheidsambities rond de complexe opgaven van wonen, 
mobiliteit en milieu zijn onhaalbaar zonder coalities met 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Op steeds 
meer terreinen neemt publiek-private samenwerking (PPS) 
een hoge vlucht.

E
en op de zeven Nederlandse 
kinderen is te zwaar. Om het over-
gewicht onder jongeren te bestrij-
den heeft de overheid de handen 
ineengeslagen met de voedings-

middelenindustrie en de detailhandel. Aan 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) doen 
bedrijven als Unilever, Albert Heijn en Aldi 
mee. Ook zo’n 138 gemeenten hebben zich 
eraan gecommitteerd. Doel: in 2020 voor 
minimaal 1 miljoen kinderen een gezonde 
leefomgeving creëren. ‘Overgewicht is 
een vraagstuk dat de rijksoverheid niet 
in haar eentje kan oplossen met het 
stellen van regels,’ zegt Maurits Sanders. 
De expert op het vlak van publiek-private 
samenwerking (PPS) is via zijn bedrijf PPS 
Construct betrokken bij JOGG. Daarnaast is 

hij kerndocent PPS bij Nyenrode Business 
Universiteit. ‘De actieve betrokkenheid 
van gemeenten en bedrijven is nodig. 
Gemeenten zijn de spil op lokaal niveau 
rond scholen, buurt en wijk. Bedrijven op 
hun beurt moeten producten aanpassen 
en druk zetten op de keten, zodat voeding 
gezonder wordt.’ 
Sanders bespeurt een nieuwe spannende 
beweging in de praktijk van het openbaar 
bestuur. ‘Van oudsher is PPS het instru-
ment van de overheid om grote infrastruc-
tuurprojecten uit te voeren. Nu zet ze PPS 
ook in voor het formuleren van beleid.’ Op 
tal van terreinen trekt de overheid steeds 
vaker op met bedrijven en maatschappelij-
ke organisaties, constateert Sanders. Niet 
alleen bij overgewichtsproblematiek, maar 
bijvoorbeeld ook bij de energietransitie, 
neem het recente Klimaatakkoord. ‘Je kunt 
als overheid wel van alles vinden, maar 
uiteindelijk moeten in het veld de neuzen 
dezelfde richting op staan. De overheid 
geeft niet langer aan hoe het moet, maar 
faciliteert en schept de voorwaarden voor 
creatieve oplossingen.’ 
Met PPS kan de overheid er volgens Sanders 
voor zorgen dat bedrijven het publieke 
belang omarmen en zich daarvoor inzetten. 
‘Bedrijven zien kansen hun eigen belang te 
verbinden aan de ambities van de overheid. 
Natuurlijk willen ze winst maken, maar 
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ze willen ook het beste voor de samenleving. Daar 
is hun bestaansrecht op gebaseerd. Zeker in deze 
tijd hebben bedrijven oog voor het maatschappe-
lijk belang. Dan is het heel fijn dat je actief met de 
overheid kunt samenwerken om zoiets uit te dragen. 
De overheid heeft een sterk imago. Bedrijven willen 
graag gezien worden als de partij die samen met de 
overheid complexe vraagstukken aanpakt. Het is 
mooi als je als een van de koplopers wordt gezien.’

Mobiliteit
Advocaat Petra Heemskerk van CMS ziet dat PPS 
een steeds grotere rol speelt bij mobiliteit. Als 
lead partner van de mobility-sector binnen de 
Praktijkgroep Vastgoed en Infrastructuur van het 
advocaten- en notarissenkantoor houdt zij zich hier 
dagelijks mee bezig. ‘Voor ons land is het van belang 
de files terug te dringen en de bereikbaarheid te 
vergroten. Adequate doorstroming is ook van belang 
voor het milieu. Er ligt een stevige uitdaging, maar 
een panklare oplossing ontbreekt. Nieuwe vormen 
van mobiliteit dienen zich aan. Waar ook veel 

technologie bij komt kijken. Maar hoe geef je daar 
als overheid handen en voeten aan? Je weet waar 
je naartoe wilt, maar niet wat er nodig is. Ga je dan 
partijen zoeken die extra asfalt neer gaan leggen of 
partijen die een visie hebben op alternatieve opties 
om reizigers van A naar B te laten komen? Wat de 
overheid in feite wil. Samenwerking met de private 
sector is dan onvermijdelijk. De overheid stelt de 
visie en de kaders op. De kennis, met name van tech-
nologie, zit juist bij de markt.’  
Een van die nieuwe mobiliteitsvormen is Mobility 
as a Service (MaaS). Consumenten kopen een mobili-
teitsoplossing en investeren niet langer in een eigen 
transportmiddel. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van 
een app die verschillende vervoersmodaliteiten biedt 
van fiets en trein tot leaseauto. ‘Technisch gezien is 
dat complex. De overheid is simpelweg niet in staat 
zo’n mobiliteitsoplossing zelf te ontwikkelen. Of 
laat ik het zo zeggen: de markt kan dat veel sneller. 
Publiek en privaat hebben elkaar steeds harder 
nodig,’ zegt Heemskerk. 
De Delftse hoogleraar publiek opdrachtgeverschap in 
de bouw Marleen Hermans bespeurt eenzelfde trend 
bij het toekomstige bouwen in ons land. ‘De rol van 
de overheid verandert stevig. Van oudsher is de rijks-
overheid de aanjager van ruimtelijke ontwikkelin-
gen. Nu hebben gemeenten deze rol overgenomen. 
Maar ontwikkelen is gemeentegrensoverschrijdend. 
De betrokkenheid van de markt is groot. Er zijn 
zoveel invalshoeken en zoveel keuzes mogelijk. Dat is 
niet meer het voorrecht van het publieke domein.’  
In tal van gremia, convenantenplatforms en markt-
visietrajecten denken overheid en marktpartijen 
samen na over de complexe opgaven in de gebouwde 
omgeving, die een betere kwaliteit en een hoge 
mate van duurzaamheid vragen. Bij het ontwerp 
van nieuwbouw staat hoogwaardig hergebruik 
van grondstoffen op een zo hoog mogelijk functie-
niveau voorop. ‘Circulariteit verandert de verhou-
dingen tussen overheid en markt. Het neerzetten 
van circulaire gebouwen vergt zoveel kennis dat je 
alles en iedereen bij elkaar moet brengen, wil je dit 
soort innovaties van de grond krijgen. Ook moet 
er een goed functionerende markt komen voor al 
die secundaire materiaalstromen. Wie gaan dat 
dan doen? Er ontstaan nieuwe rollen en andere 
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verantwoordelijkheden. In een circulaire keten is een 
gebouw slechts een tijdelijke uitingsvorm. De waarde 
van een gebouw ligt voortaan in de materialen erin, 
niet in het eigendom. Juridisch brengt dat wel wat 
veranderingen teweeg. De overheid kan dat niet 
allemaal alleen georganiseerd krijgen. Ook banken 
zullen mee moeten denken. Als grote opdrachtge-
ver van bouwwerken kan de overheid bovendien een 
voorbeeldrol spelen door circulaire eisen te stellen 
aan haar gebouwen,’ zegt Hermans.

Evenwichtskunst
Voor een goede samenwerking is wel wat evenwichts-
kunst nodig, betoogt PPS-expert Sanders. ‘Een PPS 
loopt nog weleens stuk op botsende belangen en 
onbegrip voor elkaars handelsroutines. Op de maat-
schappelijke opgaven zijn veel ondernemers en 
maatschappelijke instellingen actief. Allerlei oplos-
singen komen in beeld. Dus is er sprake van veel 
organisaties en uiteenlopende belangen.’ Dat soort 
aspecten moeten partijen meenemen in het ontwerp 
van een PPS, adviseert Sanders. ‘Ze moeten erkennen 
dat het publieke belang, waar de PPS voor wordt 
opgericht, de boventoon voert en dat de samenwer-
king moet bijdragen aan de doelstellingen en geloof-
waardig is. ‘Door de nadruk op het gezamenlijke 
doel te leggen en er tegelijkertijd op toe te zien dat 

elke partij haar eigen belangen kan realiseren, is de 
kans op succes het grootst. Dat soort zaken moet je 
vooraf helder met elkaar afspreken. Wat Sanders kan 
beamen. ‘Ga niet alles tot in de puntjes contractueel 
vastleggen, want dat staat haaks op de uitdagingen 
van de eenentwintigste eeuw die om een open, dyna-
mische aanpak en creatieve oplossingen vragen. Als 
je steeds moet toetsen bij je achterban – gemeente 
en aandeelhouders – of je samenwerkingspartner 
probeert in te perken, kom je samen niet vooruit. 
Ict-specialisten zijn bijvoorbeeld in staat om met 
cameratoezicht en informatie van grote evenemen-
ten stromen uitgaanspubliek in kaart te brengen. 
Daarmee kun je in grote steden tot op de minuut 
nauwkeurig voorspellen waar het onrustig wordt in 
de binnenstad. Een aantal gemeenten maakt daar al 
gebruik van. Andere bestuurders zijn echter terug-
houdend, omwille van de privacy. Vaak is dat vanuit 
onwetendheid, want daar zijn oplossingen voor.
Probeer niet in barrières te denken. Zo zet je namelijk 
een rem op de samenwerking. Kijk vooral naar de 
argumenten om iets wel te doen. De kracht van PPS is 
immers juist: goede oplossingen vinden.’ n
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