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Scenario’s zijn beredeneerde beelden  
van alternatieve toekomsten
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Aan U, de lezer 

 
Haarlemmermeer heeft een programma ter versterking 
van haar strategisch vermogen ingericht en uitgevoerd 
in de afgelopen 2 jaar. Scenario’s omtrent de duurzame 
ontwikkeling van Haarlemmermeer vormen het sluitstuk 
van dit programma. We hebben de eerder gemaakte 
toekomstverkenningen in de scenario’s verwerkt. 
Scenario’s zijn net als de verkenningen bouwstenen, 
geen hapklare brokken. 

Met behulp van scenario’s kun je beter overwogen dan 
te voren de beslissingen voorbereiden die je morgen 
wilt nemen. Je ploegt dan je toekomstbeelden terug 
naar het heden, benut de ‛memories of the future’, die 
de scenario’s vormen. 

Bestuurders raken bij kennisneming van scenario’s 
vaak in de verleiding om “doe mij maar scenario X” 
te roepen in de richting van de ambtelijke organisatie. 
Dat kan echt niet! Het was immers nodig scenario’s 
te bouwen, omdat veel -door ons onbeheersbare- 
ontwikkelingen op ons afkomen. Ontwikkelingen die 
onzeker en onvoorspelbaar zijn. 

Mogelijke toekomsten schetsen is te doen, niet meer. 
Kiezen tussen scenario’s is dus onverstandig. 
Toch is het mogelijk je op deze ontwikkelingen 
voor te bereiden. Je kunt je immers afvragen of 
er handelingsperspectieven zijn te formuleren die 
in elke van de geschetste toekomsten redelijk 
zijn. Op beantwoording van die vraag zal veel 
beleidsontwikkeling zijn gericht. 
 
Politiek bestuur is door waarden gedreven. 
Waarden sturen ons handelen. Bestuurlijke 
handelingsperspectieven ontstaan in omgang met 
onzekere toekomstbeelden. Verwezenlijking van 
waarden krijgt daarin gestalte. 

Duurzame ontwikkeling herbergt een aantal 
waarden, tenminste: 

•	 Respect	voor	de	kansen	van	toekomstige	
generaties,	samengevat	in	het	voorzorgbeginsel	

•	 Harmonie	binnen	de	sociale,	economische	en	
ecologische	dimensie	van	het	menselijk	bestaan

Een gemeente is weliswaar deels autonoom, maar 
het nemen en uitvoeren van beslissingen vindt in 
overwegende mate plaats samen met anderen: 
andere overheden, maatschappelijke organisaties, 
ondernemers en burgers. Om tot goede afstemming te 
komen is communicatie over elkaars toekomstbeelden 
een belangrijke faciliteit. Daarom is een ruime 
verspreiding van de scenario’s ook verstandig. 

Vele tientallen mensen hebben tijdens de vervaardiging 
van de scenario’s bijdragen geleverd, van binnen en 
buiten de gemeente. Zonder hen zou de kwaliteit van 
wat hier volgt geringer zijn geweest.

Roel in ’t Veld
Strateeg

Aan U, de lezer
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Scenario’s openen toekomsten.  
Weliswaar met systematisch redeneren, maar 
zonder de valse illusie van voorspelbaarheid 

De keRn
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1.1 Strategisch vermogen 

Uitleg	over	randloos	duurzaam!	Strategisch 
vermogen staat in dienst van het nemen van ‘goede’ 
beslissingen. Het gaat dan om de omgang met 
complexiteit en onzekerheid, lange termijn kwesties, 
samenhang, overzicht en de ontmoeting van politiek 
met de samenleving. Dit is met name relevant in een 
atypische gemeente met een heel eigen complexiteit 
en dynamiek. Met dit strategisch programma omarmen 
we juist onzekerheden en zoeken naar manieren en 
vaardigheden om daar mee om te gaan.  
De werkelijkheid en de toekomst zijn nu eenmaal 
complex en onzeker. Om voorbereid te zijn op de 
toekomst moet men in staat zijn om zo nu en dan los te 
komen van de dagelijkse praktijk en de blik te vestigen 
op mogelijke toekomsten. Die kunnen we weliswaar 
niet voorspellen; wel kunnen we uiteenlopende 
toekomstmogelijkheden in kaart brengen en alert zijn 
op ontwikkelingen waar we rekening mee zouden 
moeten houden.  

Als onderdeel van het programma om het strategisch 
handelen van Haarlemmermeer te versterken hebben 
we gekozen om scenario’s voor een duurzaam 
Haarlemmermeer te bouwen. Dit moet bijdragen om 
ons handelen nu en in de toekomst te verbeteren. 

Randloos	Duurzaam staat voor het verrijken van 
ideeën, ruimte geven aan fantasie en het openen van 
mogelijke toekomsten ten behoeve van duurzame 
ontwikkeling. Vaste denkpatronen, de waan van de dag 
en denken in beperkingen leiden ertoe dat we dikwijls 
geen keuzes maken die bijdragen aan een duurzame 
toekomst. Om ruimte te creëren voor duurzame 
ontwikkeling is randloos denken belangrijk. 

Scenario’s openen toekomsten. Weliswaar met 
systematisch redeneren, maar zonder de valse illusie 
van voorspelbaarheid. Wel in de veronderstelling, 
dat verstandig handelen vandaag en morgen invloed 
uitoefent op de toekomst, zonder haar te kunnen 
beheersen. Dus geen fatalisme, maar ook geen waan 
van maakbaarheid. Cruciaal is een wijze van gebruik 
van de scenario’s die berust op de competentie van 
het kunnen omgaan met verschillende toekomsten 
door het kiezen van een handelwijze die in alle 
scenario's rampen vermijdt. Scenario’s omtrent de 
duurzame ontwikkeling van Haarlemmermeer vormen 
het sluitstuk van het programma, waarin de eerdere 
toekomstverkenningen zijn verwerkt. Samenvattingen 
van de toekomstverkenningen zijn in dit boek 
opgenomen.

De scenario’s moeten bijdragen aan duurzame 
ontwikkeling van Haarlemmermeer. Deze bestaat 

uit een aantal elementen. Ten eerste gaat het over 
respect voor de kansen van toekomstige generaties.
Samengevat in het voorzorgbeginsel. Ten tweede gaat 
het om de harmonie tussen de sociale, economische 
en ecologische dimensies van het menselijk bestaan. 
Indien overleving het belangrijkste doel is, past het 
beginsel van veerkracht: handel zo dat in iedere 
van de geschetste toekomsten overleving mogelijk 
is. Overleving heeft dan uiteraard betrekking op 
de lokale samenleving. Een laatste element van 
duurzame ontwikkeling is het streven naar kwaliteit. 
Dit is een kwestie van waardering. Dit houdt in dat het 
gemeentebestuur steeds de relaties met waarden in 
het oog houdt. 

Politiek is de wereld van de wil. Om deze wil te 
verwezenlijken zijn waarden van belang. De kwaliteit 
van het handelen hangt samen met diepgang en 
repertoire. De verkenningen en scenario’s dragen bij 
aan dit repertoire en helpen het bestuur zich voor te 
bereiden op mogelijke toekomsten. 

De uitgangspositie van een duurzame ontwikkeling 
onderscheidt deze scenario’s van andere scenario’s 
uit de omgeving. Zoals de scenario’s Metropoolregio 
Amsterdam 2025, de New Lens Scenario’s van Shell 
en City Strategy Rotterdam. Onze scenario’s focussen 
zich niet alleen op de economische ontwikkeling, maar 

De Kern

HanDel zo Dat 
in ieDeR van De
gescHetste toekomsten 
oveRleving mogelijk is
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vestigen ook uitdrukkelijke aandacht op ecologische 
en sociale dimensies van de samenleving. Daarnaast 
zult u in tegenstelling tot andere scenario’s geen 
assenstelsel tegenkomen waarin tegenstellingen 
zijn verbeeld. Deze scenario’s gaan uit van het feit 
dat de huidige samenleving zich kenmerkt door het 
gelijktijdige bestaan van tegengestelden, die elkaar tot 
op zekere hoogte nodig hebben.  

Centraal in deze scenario’s staat Ruimte	voor	
Handelen. Om deze ruimte te verkennen is de 
volgende vraag van belang: 
 
Welke ruimte hebben besluitvormers om te 
handelen vanuit hun drijfveren en waarden,  
waarin ze rekening houden met onzekere  
externe ontwikkelingen, vanuit de context  
van de bestaande situatie?
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Deze ruimte is in kaart gebracht vanuit drie 
componenten: de bestaande situatie, de waarden
en de kritische onzekerheden.  
 
De	bestaande	situatie (vanuit welke situatie 
vertrekken we?) is een kernachtige interpretatie 
en duiding van de huidige werkelijkheid in 
Haarlemmermeer.  

Waarden (wat zijn de drijfveren voor ons handelen?) 
zijn van essentieel belang voor politieke besluitvorming. 
De set van waarden geeft richting aan doelstellingen en 
beleid. Door waarden een expliciete positie te geven, 
worden de begrenzingen van de ruimte voor handelen 
duidelijker.  

Kritische	onzekerheden (we moeten rekening houden 
met...) helpen in kaart brengen welke ontwikkelingen 
van buiten	af een hoge mate van onzekerheid en 
een grote mate van impact kunnen hebben op 
Haarlemmermeer. Dit zijn invloeden van buitenaf waar 
een bestuur mee moet omgaan, maar op zichzelf niet 
in beslissende zin kan beïnvloeden.  

Ruimte	voor	handelen is dus een reeks beelden, 
gevormd door de combinatie van waarden, de 
bestaande situatie en de kritische onzekerheden. 
Daarbij staat ruimte voor handelen niet alleen voor het 

handelen van de gemeente zelf (deze ruimte is relatief 
klein), maar ook hoe de gemeente kan handelen in 
relatie tot of in samenwerking met anderen, zoals 
andere overheden, bedrijven, maatschappelijke 
instellingen en burgers (hier is de ruimte groter). Hier 
wordt niet voorgeschreven hoe de gemeente zou 
moeten handelen, maar welke handelingsrichtingen 
aanbevelingswaardig kunnen zijn in relatie tot 
duurzame ontwikkeling van Haarlemmermeer. De 
exacte invulling van deze handelingsrichtingen maakt 
deel uit van politieke besluitvorming. 

Bestaande	situatie
Er bestaan geen actuele 
urgente grote problemen 
voor Haarlemmermeer, wel 
knelpunten. De gemeente kent 
een solide financiële positie. 

De mindset van bestuur en ondernemers is gericht 
op verdere duurzame groei. Wel is het bewustzijn 
aanwezig, dat de lage ligging (beneden NAP), de 
verziltingsproblematiek en de ecologische belasting 
door additionele economische activiteit grote 
toekomstige problemen kunnen veroorzaken. De 
economische dominantie van enkele sectoren leidt 
enerzijds tot veel economische groei, anderzijds roept 
het vragen op rondom veerkracht. Daarnaast speelt 
dat specifieke bewonerskarakteristieken in nieuwe 

wijken mogelijk kunnen leiden tot zorgproblemen in de 
toekomst vanwege het gebrek aan sociale cohesie in 
de directe omgeving. 

Waarden
De waardepropositie laat 
zien welke waarden volgens 
het politieke spectrum van 
Haarlemmermeer in ieder geval 
van belang zijn in het streven 

naar kwaliteit, veerkracht en duurzame ontwikkeling. 
Dit streven kent een specifieke invulling voor een 
ieder. Algehele overeenstemming is onnatuurlijk in 
een politieke omgeving en ook niet nodig. Het gaat 
er om dat men hierover in gesprek met elkaar is en in 
het licht van mogelijke toekomsten besluiten neemt 
die kunnen leiden tot duurzame ontwikkeling van 
Haarlemmermeer. 

Kritische	onzekerheden
Er zijn in ieder geval drie  
belangrijke kritische onzeker-
heden waar Haarlemmermeer 
rekening mee dient te houden: 
Luchtvaart in relatie tot de  

luchthaven, klimaat in relatie tot water en bestuur  
in relatie tot de samenleving. 

Waarden

Kritische 
onzekerheden

Bestaande 
situatie
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Luchtvaart-luchthaven
Dat de mondiale luchtvaart 
de komende jaren zal 
groeien, daarover bestaat 
breed consensus. Dit 

betekent echter niet dat ook de luchthaven Schiphol 
zal groeien. Gezien de sterke (economische) relatie van 
de gemeente Haarlemmermeer met de luchthaven is 
dit punt van groot belang. Een eventuele toekomstige 
groei van Schiphol tot dubbele omvang zou spanning 
met de leefbaarheid in onze gemeente veroorzaken.  

De milieubelasting zou dan immers sterk toenemen. 
Dit zou de omgeving onder druk zetten. Deze 
groei-ontwikkeling is echter niet zeker. Gezien 
deze onzekerheid is flexibiliteit belangrijk voor het 
bestuur van Haarlemmermeer. Een krimp van de 
luchthaven Schiphol moet niet tot een doffe dreun 
voor de omgeving leiden. Eenzijdige economische 
afhankelijkheid kan tot bekende scenario’s leiden als 
het verval van de stad Detroit na het ineenstorten 
van de automobielindustrie of het wegzakken van de 
luchthaven Zaventem ten gevolge van het faillissement 
van de home-carrier Sabena, of te veel investeren in 
luchthavencapaciteit die zichzelf niet terug verdient 
(Kopenhagen). 

Klimaat-water
Allerlei vraagstukken en 
onzekerheden rondom 
klimaat, water, milieu en 
leefomgeving doen zich 

voor. Deze aspecten zijn enerzijds een randvoorwaarde 
voor economische activiteiten, maar hebben ook een 
sterke relatie met de kwaliteit van het leefklimaat in  
de polder. 

De neerslag kan in de toekomst veel extremer en 
wisselvalliger zijn. Naar verwachting zal er meer 
neerslag vallen in de winter en minder neerslag in de 
zomer. Tegelijkertijd kan de hoeveelheid neerslag erg 
gaan schommelen en ontstaan er meer piekmomenten. 
Dit betekent dat het watersysteem in staat moet zijn 
om ineens veel water tegelijk aan te kunnen, maar ook 
zal moeten kunnen omgaan met periodes van droogte. 
Dit zal ook een effect hebben op de land- en tuinbouw 
in Haarlemmermeer (42% van het oppervlakte bestaat 
uit landbouwgrond). Wellen, stijgende temperaturen 
en wisselvalliger neerslag hebben niet alleen effect op 
landbouw (verschraling van de productie), maar ook op 
het (stedelijk) groen. Het groen zorgt voor de vergroting 
van de leefbaarheid en afname van hittestress bij 
stijgende temperaturen in de zomer.   

Bestuur-samenleving
De mogelijke van buiten 
komende toekomstige 
onzekerheden aangaande 
de verhouding tussen 

samenleving en bestuur zijn van bijzonder belang voor 
Haarlemmermeer indien dit in beschouwing wordt 
genomen in relatie tot de specifieke geschiedenis en 
huidige opbouw van de lokale samenleving. 

Er ontstaat een paradoxale situatie op het gebied 
van bestuur en samenleving:  

•	Meer	collectieve	druk,	normering,	toezicht-	en			
		tegelijk	meer	individuele	variëteit	
•	Meer	ruimte	voor	professionals	–protocollering-	
		en	tegelijk	meer	ruimte	voor	individuele	burgers	
•	Meer	wijkgewijs	optreden	en	tegelijk	opschaling	
		van	gemeenten	en	provincies
•	Meer	normering	en	protocollering	door	toezicht	
		en	tegelijkertijd	meer	vertrouwen	in	variëteit

Veel traditionele collectieve instituties genieten een 
laag vertrouwen en zijn steeds minder in staat om te 
voorzien in behoeften van de samenleving (binnen 
de grenzen van betaalbaarheid). Als reactie komt 
de ‘we-doen-het-zelf-wel-democratie’ op. Bottom-
up productie en nieuwe sociale verbanden bieden 
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kansen voor de maatschappij. Anderzijds is onder 
andere op het gebied van de transitie van het sociaal 
domein een sterk impliciet beroep te zien op sociale 
cohesie en solidariteit. De mate van sociale cohesie in 
Haarlemmermeer varieert per gebied. Onzeker is hoe 
de lokale samenleving met dit soort veranderingen om 
zal gaan.  

Nieuwe sociale verbanden zullen waarschijnlijk 
vragen om een andere rol voor de representatieve 
democratie (faciliteren en ondersteunen, maar oog 
voor uitsluitingsmechanismen). Tegelijkertijd wordt 
representatie steeds lastiger door individualisering, 
fragmentatie en hypes.  

Combinaties	van	de	kritische	onzekerheden 
leiden tot het oplichten en uitlichten van kansen en 
dreigingen, die niet in beeld zijn wanneer de kritische 
onzekerheden op zichzelf worden beschouwd. Dit is in 
principe een oneindige verzameling van combinaties. 
Daaruit worden enkele cruciale	beelden belicht. 
Welke combinaties van kritische onzekerheden 
werken in hevige mate in op de toekomsten van 
Haarlemmermeer? Daartoe zijn drie onwenselijke 
fenomenen beschreven die aanleiding geven tot 
overweging en op vermijding gericht handelen: 
dreigingen, lock-ins en knikpunten.

Ruimte	voor	vermijden	en	voor	handelen

Dreigingen	

Onveiligheid troef - Rond 
veiligheid lichten beelden op als: 
burgers zullen nog sterker dan thans 

op alle terreinen onvrijwillige risico’s willen uitbannen. 
Een sterke groei van de luchtvaart in combinatie met 
een mogelijk onveiliger samenleving vergt drastische 
veiligheidsmaatregelen die een ontspannen leefklimaat 
aantasten, en privacy bedreigen.  
 
Maar als mogelijke gelijktijdige tegengestelde 
ontwikkeling. Sterk toenemende coöperatieve micro-
landbouw in idyllische gemeenschappen, met boeren 
als docent, adviseur en grondstoffenleverancier, 
waarin burgers hun percepties van veilig voedsel 
verwezenlijken.

Middelmatigheid op de troon  
- Rond kwaliteit lichten beelden op als: 

dominantie van beton, ook in het denken, banalisering 
van het suburbane, gemiddeld is goed genoeg, 
weg van een toppositie op de lijstjes, afkalving. 
Maar ook: verrijking van het leefklimaat, excellent 
ondernemerschap ook in sociaal opzicht, schitterende 
infrastructuur, esthetische toppositie in woning bouw, 
de meest duurzame bedrijventerreinen.

lock-ins zijn geDRags- 
en DenkpatRonen waaRin 
je veRstRikt Raakt
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Lock-ins	zijn gedrags- en 
denkpatronen waarin je verstrikt 
raakt, en waaruit geen gemakkelijke 
ontsnapping mogelijk is. Deze 
patronen kunnen leiden tot een 

neerwaartse accumulatieve spiraal.

Rupsje nooit genoeg - Groei van de luchthaven is een 
dominante gedachtegang. Investeringen ten behoeve 
van groei luchthaven vergen alsmaar weer nieuwe  
investeringen ter plekke. Daardoor ontstaat nooit  
ruimte voor ontwikkeling elders.  

De eeuwige groei van woningen - Om de bevolking  
op peil te houden moet men extra woningen bouwen. 
De bewoners van nieuwe woningen zullen extra 
woningbehoefte in de verdere toekomst voortbrengen.  
Enzovoorts. 

Groei van werkgelegenheid - Haarlemmermeer kent 
nu al 1,5 keer zoveel arbeidsplaatsen als beroeps- 
bevolking. Daardoor is het een aantrekkelijke plek voor 
verdere groei van werkgelegenheid. Daardoor zal echter 
de belasting van infrastructuur toenemen.

Knikpunten (neerwaartse 
spiraal) De hub	functie van 
Schiphol kan door tal van 
ontwikkelingen worden bedreigd. 
Ernstige	wateroverlast 

als gevolg van klimaatverandering zou tot 
onbeheersbare perioden kunnen leiden die de 
bruikbaarheid van de luchthaven regelmatig tot nul 
reduceren. Nader onderzoek naar luchtkwaliteit 
kan aantonen dat gezondheid ernstig wordt 
bedreigd door de logistieke belasting van de regio 
(met dramatische maatregelen tot matiging als 
gevolg). 
 
Overmatige	groei van de luchtvaart zou de betrek- 
kingen tussen regio en luchthaven ernstig kunnen 
doen verslechteren. Dit kan leiden tot een ernstig 
conflict met lokale overheden en de samenleving, 
met schadelijke gevolgen voor allen als gevolg. 
 
Klimaatverandering in combinatie met de verzilting 
van de polder zou de mogelijkheden van de 
landbouw ernstig kunnen belemmeren. 

DooR De ligging van 
scHipHol beneDen nap 

kan stijging van Het 
zeewateRniveau 

DooR klimaatveRanDeRing 
gRote investeRingen  

veRgen om wateRoveRlast 
te vooRkomen
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Ruimte	voor	handelen.		
Veerkrachtige omgang met de 
geschetste van buiten af  
optredende onzekerheden 
betekent het vermijden van 
dreigingen, het voorkomen van 

knikpunten en het vroegtijdig 
identificeren en uit de weg ruimen van lock-ins. 
Maar de onzekerheden suggereren ook kansen en 
opties, die ruimte bieden. Bij synergie gaat het om 
het benutten van wat er al aan kwaliteiten aanwezig 
is en bij adaptatie gaat het om aanpassen aan de 
omstandigheden. 

 
Synergie
Welbewust streven naar diversificatie 
van de economie is aan te bevelen 
indien hierdoor de kwaliteit van 
de logistieke sector geen schade 

ondervindt. Hieronder drie specificaties van diversificatie 
op basis van synergie. 
 
Luchtvaart en toerisme - De groeiende welvaart in 
Azië en Afrika stelt in staat om aanzienlijke stromen 
welvarende toeristen culturele topprogramma’s in de 
regio aan te bieden. Daarvan zouden de bestaande 
culturele instellingen maar ook de luchtvaart profiteren.
 

ICT en beroepsonderwijs - De ICT sector en 
daarbinnen datacenters zouden profijt kunnen 
ondervinden door diversificatie, wanneer de nabije 
kennisinstellingen, alsmede grote ondernemingen 
als IBM en Microsoft hun middelen en kennis 
ter beschikking kunnen stellen van hoogwaardig 
beroepsonderwijs. Ook voor de toekomst van de 
luchtvaart levert een toekomstige vooraanstaande 
positie in de ICT ontwikkeling synergie op. 
 
Democratie en productie - De bijzondere relaties 
tussen gemeenschap en ondernemers in 
Haarlemmermeer kan leiden tot veel coöperatieve 
initiatieven voor prosumerachtige productie, binnen 
de landbouw maar ook met behulp van 3D-printers , 
voor verzekeringen, energieproductie, zorg- en woon 
arrangementen e.d.. 

 
Adaptatie
Ruimte inzake economie - Wanneer 
de groei van Schiphol toeneemt is 
het leefklimaat te versterken door 
benutting van de groene ruimtes 

rond de luchthaven of uitvliegroutes. Initiatieven op het 
gebied van microlandbouw kunnen dan volop worden 
ontplooid. Diversificatie van economische activiteiten 
kan dempend werken in het geval van economisch 
terugval.  

Ruimte inzake klimaat en water - In de verkenning 
omtrent watergovernance hebben we tot op zekere 
hoogte reeds invulling gegeven aan de ruimte voor 
handelen die inzake klimaatadaptatie, in het bijzonder 
ten aanzien van water, aanwezig is.
 
Ruimte inzake de relatie tussen bestuur en  
samenleving - Vermogen tot improvisatie en meer 
gelegenheid bieden aan experimenteren kan helpen 
antwoorden te vinden op complexe vraagstukken 
van deze tijd.  Meer in het algemeen gaat het erom 
de tegenstellingen te verzoenen in innovatieve 
arrangementen. Daarnaast is het opereren in 
netwerken, met veel kennisuitwisseling en contact  
van groot belang. 
 
Haarlemmermeer	en	de	omgeving
De	scenario’s verschaffen inzicht in waarden en 
mogelijkheden om te streven naar veerkracht en 
kwaliteit ten behoeve van duurzame	ontwikkeling.  
Ze kunnen voortreffelijk dienst doen als 
referentiekader in gesprekken. 

Ruimte 
voor 

handelen
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1.1 Strategisch vermogen

‛Randloos denken’ vormde het motto voor de 
verkenningen. ‛Randloos duurzaam’ is de titel voor de 
scenariostudie. Randloos betreft het afschudden van 
traditionele veren, het construeren van een denkraam 
voorbij de ringvaart, en het spelen met toekomsten 
ter wille van betere beslissingen in het nu. Duurzaam 
betreft harmonie tussen de economische, de sociale en 
de ecologische dimensie van ons bestaan. 

Strategisch vermogen staat dus in dienst van het 
nemen van ‘goede’ beslissingen. Het gaat dan 
om de omgang met complexiteit en onzekerheid, 
lange termijn kwesties, samenhang, overzicht en de 
ontmoeting van politiek met de samenleving. Dit is 
met name relevant in een atypische gemeente met een 
heel eigen dynamiek. Met dit strategisch programma 
omarmen we juist onzekerheden en zoeken naar 
methoden en vaardigheden om daar mee om te gaan. 
Om voorbereid te zijn op de toekomst moet men 
in staat zijn om zo nu en dan los te komen van de 
dagelijkse praktijk en de blik te vestigen op mogelijke 
toekomsten. Die kunnen we weliswaar niet voorspellen; 
wel kunnen we uiteenlopende toekomsten in kaart 
brengen en alert zijn op ontwikkelingen waar we 
rekening mee moeten houden.  
 

Als onderdeel van het programma om het strategisch 
handelen van Haarlemmermeer te versterken hebben 
we besloten om scenario’s voor de duurzame 
ontwikkeling van Haarlemmermeer te bouwen. Dit 
moet bijdragen aan een verbetering van ons handelen 
nu en in de toekomst. 

In ons proces zijn de eindresultaten van de eerder 
vervaardigde toekomstverkenningen (zie hoofdstuk 5) 
ook bouwstenen voor de scenario's. Het verschil is dat 
de verkenningen gaan over de mogelijkheden om op 
langere termijn te handelen, over kwaliteit en kwantiteit, 
over structuren en processen -en vooral over mensen. 
Het doel is aanzetten tot denken en beschouwen. 
Scenario’s daarentegen zijn ontwerpen van mogelijke 
toekomsten. Cruciaal is verstandig gebruik van de 
scenario’s. Dit berust op de competentie van het 
kunnen omgaan met verschillende toekomsten door 
het kiezen van een handelwijze die in alle scenario's 
rampen vermijdt. Scenario’s openen ook toekomsten 
die eerder geen of weinig aandacht kregen, onder meer 
omdat men ze onaangenaam vond. 
 

 1 Inleiding

De toekomst
open maaR niet leeg
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1.2 Leeswijzer

In De Kern voorin dit document zijn de voornaamste 
resultaten van de studie al samengevat. 
De scenariostudie heeft duurzame ontwikkeling en 
veerkracht als centraal uitgangspunt. Daarom is 
hoofdstuk	2 gewijd aan een toelichting op deze 
begrippen in relatie tot de scenariostudie. 

Hoofdstuk	3 (Structuur Scenario’s) laat zien hoe we te 
werk zijn gegaan. De belangrijkste karakteristieken van 
deze scenariostudie passeren de revue. Tevens gaan 
we in op de gekozen structuur van de scenario’s. Hier 
staat beschreven hoe verschillende elementen zich tot 
elkaar verhouden. 

In	hoofdstuk	4 presenteren we de Scenario’s zelf. 
We beschouwen de belangrijkste onderscheiden 
kritische onzekerheden waar we rekening mee moeten 
houden. Door combinatie van de onzekerheden 
ontstaan cruciale beelden. De scenariostudie leidt tot 
de identificatie van dreigingen maar ook van kansen. 
Daarom omschrijven we creatieve potenties. In het 
laatste deel van dit hoofdstuk beschrijven wij de 
ruimte voor handelen die ontstaat gegeven de eerder 
beschreven beelden, dreigingen en kansen. 

Hoofdstuk	5 gaat in op de toekomst verkenningen 
die mede de basis vormen van deze scenariostudie. 
Deze documenten zijn in essentie weergegeven. 
Achtereenvolgens: Toekomst	van	de	lokale	
democratie	(5.1), Toekomst	Sociale	Sfeer	(5.2)	en  
de Toekomst	van	Watergovernance	(5.3). 
 

1.3 Gebruiksaanwijzing

Aandacht voor proces
Het scenariotraject is bedoeld om besluitvormers 
in staat te stellen om te kunnen gaan met onzekere 
toekomsten. Daarom hebben we veel aandacht 
besteed aan het proces. Ten eerste heeft het college 
van B&W en de gemeenteraad meermaals van de 
voortgang kennis genomen en gereageerd. Zeer veel 
externe deskundigen zijn geraadpleegd. Daarnaast 
is een deel van de ambtelijke organisatie intensief 
betrokken geweest bij het tot stand komen van de 
toekomstverkenningen en de scenariostudie. Tijdens 
de eindpresentatie zijn ook workshops georganiseerd 
die de ambtelijke organisatie in staat heeft gesteld om 
met het gebruiken van de scenariostudie te oefenen in 
mogelijke concrete situaties.  

scenaRiostuDies zijn 
vooRal geRicHt op De 
onDeRsteuning van 
stRategiscH beleiD
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•	 Om	de	kwaliteit	van	communicatie	omtrent	
toekomsten	binnen	de	organisatie	en	met	onze	
externe	stakeholders	te	verhogen.	

•	 Om	gedachtegangen	bij	beleidsontwikkeling	
te	creëren	die	zijn	gericht	op	veerkracht,	het	
kunnen	omgaan	met	verschillende	toekomsten	
door	het	kiezen	van	een	handelwijze	die	in	alle	
scenario's	rampen	vermijdt.	

•	 Om	zicht	te	krijgen	op	spanningen	en	dilemma's	
die	eerder	onbekend	waren.	

Functies zijn dus niet: het faciliteren of voorschrijven 
van inhoudelijke keuzebeslissingen. Scenario's zijn 
dienstbaar aan beleidsontwikkeling, maar zijn geen 
beleidsontwerpen. Scenariostudies zijn vooral gericht 
op de ondersteuning van strategisch beleid.  

Het programma Versterking Strategisch Vermogen 
heeft gedurende twee jaar veel aandacht gekregen 
van organisaties en mensen van buiten de gemeente. 
Dit zijn belangrijke stakeholders die geregeld 
met de gemeente te maken hebben in dagelijkse 
problematiek. Ook gezamenlijk optrekken en 
langdurige samenwerking zijn geen uitzondering. 
Om een begin te maken met de vorming van een 
gezamenlijk referentiekader te kunnen vormen zijn 
deze stakeholders zowel voor het congres ‘Herovering 
van de toekomst’ als voor de eindconferentie van de 
scenariostudie uitgenodigd. 

Waarvoor gebruiken we scenario’s? 

•	 Om	ons	beter	bewust	te	worden	van	de	
invloeden	die	van	buiten	af	doorwerken	op	onze	
toekomst.		

•	 Om	vervolgens	te	leren	omgaan	met	de	onzekere	
toekomstige	ontwikkeling	van	deze	invloeden.		

•	 Om	daaruit	dreigingen	en	kansen	te	bepalen.		

•	 En	om	daarna	de	ruimte	voor	handelen	te	
identificeren.		
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DuuRzame ontwikkeling

2
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De scenario’s moeten bijdragen aan duurzame 
ontwikkeling van Haarlemmermeer. Deze bestaat in 
ieder geval uit een aantal elementen. Ten eerste gaat 
het over respect voor de kansen van toekomstige 
generaties (samengevat in het voorzorgbeginsel).  
Ten tweede gaat het om de harmonie tussen de 
sociale, economische en ecologische dimensie van het 
menselijk bestaan. Indien overleving het belangrijkste 
doel is, past het beginsel van veerkracht: handel zo 
dat in iedere van de geschetste toekomsten overleving 
mogelijk is. Overleving heeft dan uiteraard betrekking 
op de lokale samenleving. Een laatste element van 
duurzame ontwikkeling is het streven naar kwaliteit. 
Dit is een kwestie van waardering. Dit houdt in dat het 
gemeentebestuur steeds de relaties met waarden in 
het oog houdt en er naar handelt. 

Het streven naar duurzame ontwikkeling is niet meer 
weg te denken in de huidige tijd. Sinds de introductie 
van het begrip eind jaren tachtig is het doorgedrongen 
tot in alle hoeken van de samenleving. Het concept 
is echter breed en vaag. We spreken over duurzaam 
bouwen, duurzaam onderwijs, duurzame energie, 
duurzaam geproduceerde koffie, et cetera.  
De vaagheid van het concept heeft een Januskop. Het 
is aan de ene kant een verbindend, verenigend concept 
genoemd omdat de vaagheid ervan gemakkelijk leidt 
tot een consensus die later is te benutten. Ook is de 

vaagheid prettig omdat het politiek op verschillende 
manieren is in te vullen. Maar de vaagheid maakt het 
ook mogelijk keuzen te ontlopen.  

Voorzorgsbeginsel
Het morele beginsel dat het concept ondersteunt 
heet het voorzorgsbeginsel. Dit houdt in dat geen 
handeling moreel is te rechtvaardigen die de kansen 
van toekomstige generaties beperkt ten opzichte van 
de kansen voor de huidige generaties. Onomkeerbare 
vernietiging van biodiversiteit is op grond van dit 
beginsel ongeoorloofd, evenals de vernietiging van 
cultureel erfgoed. Duurzame ontwikkeling is het streven 
om een evenwicht te vinden tussen ecologische, 
sociale en economische dimensies of belangen: de 
veerkracht en kwaliteit van de natuur, het lichamelijk 
en geestelijk welzijn van mensen en een gezonde 
economische ontwikkeling.  

In de praktijk kunnen soms moeilijk alle belangen 
tegelijk worden gediend. Veranderingen kunnen 
leiden tot verbetering in twee van de drie belangen, 
maar tot verslechtering van de derde. Wij beschikken 
niet over een maatstok om hierover een objectief 
oordeel te vellen. Het ontbreken van zo’n maatstok 
is ernstig, omdat we daardoor onmachtig zijn om 
criteria te ontwikkelen voor de keuze tussen complexe 
beleidsopties. Het blijft daarom nodig om dergelijke 

2 Duurzame ontwikkeling

geen HanDeling 
is moReel te 
RecHtvaaRDigen 
Die De kansen van 
toekomstige 
geneRaties bepeRkt
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keuzen te bespreken in vitale politieke dialogen 
waarbinnen de beslissers als dragers van waarden zelf 
hun afwegingen tussen de drie dimensies aangeven. 

In gesprekken over duurzame ontwikkeling is steeds 
aan de orde, dat mensen oordelen in een lokale situatie 
op grond van specifieke ervaringen en waarden, terwijl 
zij worden beïnvloed door externe ontwikkelingen 
waar zij geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Bij 
externe invloeden is beleid gericht op adaptatie, terwijl 
de eigen doelen zijn gericht op realisatie dus tevens 
op mitigatie. Veel beleid met betrekking tot duurzame 
ontwikkeling pretendeert te voldoen aan het brede 
ontwikkelingsbegrip maar beperkt zich uiteindelijk 
slechts tot de ecologische dimensie. Deze reductie 
wekt dan vervolgens woede bij beslissers die de 
overige dimensies van groot belang achten. 

Specifieke aandacht is gewenst voor culturele 
diversiteit als onderdeel van het duurzaamheidsbegrip. 
Deze is door sommigen als vierde dimensie benoemd 
binnen de duurzame ontwikkeling. 

Veerkracht
Wij zijn omgeven door onzekerheid. Voorspelbaarheid 
is een uitzondering. Handelen in onzekerheid is niet 
noodzakelijk willekeurig handelen. Er zijn ook dan 
redelijke uitgangspunten voor handelen te formuleren. 

Scenario’s zijn gebaseerd op de gedachte dat 
onbeheersbare drijvende krachten mede bepalend zijn 
voor onze toekomst en dat het zin heeft alternatieve 
toekomsten te schetsen waarin deze krachten variëren 
en met elkaar verstrengeld zijn. 

Vervolgens vragen we ons af hoe we zinvol richting 
kunnen geven aan ons toekomstig handelen in het 
licht van de beschikbare scenario’s. 

Indien overleving het belangrijkste doel is, past het 
beginsel van veerkracht: handel zo dat in ieder van 
de geschetste toekomsten overleving mogelijk is. 
Overleving heeft dan uiteraard betrekking op de lokale 
samenleving, niet op het bestuur zelf. 

Veerkracht is niet het enige mogelijke beginsel om 
handelen te funderen. De gokker zal anders handelen: 
hij zal wellicht aannemen dat het gunstigste scenario 
zich zal verwezenlijken, en daarop willen anticiperen 
-de dood of de gladiolen- terwijl de pessimist zal 
veronderstellen dat het ongunstigste scenario uit zal 
komen en daarop actie nemen. 

Het volgen van het beginsel van veerkracht leidt 
dus tot maximale kans op overleving, niet onder alle 
latere omstandigheden tot een optimale uitkomst. 
Sommigen betogen daarom dat veerkracht een 

concentReRen op 
veRDeRe veRbeteRing 
van kwaliteit
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Kwaliteit en bestuur
Passen we het begrip kwaliteit toe op bestuur, dan 
is vooral het streven naar kwaliteit interessant: het 
betekent dat het bestuur steeds de relaties met 
waarden in het oog houdt. Zo gedefinieerd is het 
streven naar kwaliteit bijna synoniem met politiek. Ook 
het streven naar duurzame ontwikkeling is verwant 
aan de kwaliteitsstreving. Harmonie te bereiken tussen 
de voorname dimensies van menselijk bestaan is een 
'waardevol' streven. Dit geldt in het algemeen. 

Kwaliteit in Haarlemmermeer
In deze scenario opbouw is het streven naar kwaliteit 
echter goed voor Haarlemmermeer te specificeren: 

De grote attractiviteit van het woonklimaat in de 
gemeente stelt in staat om in te spelen op een sterke 
koopkrachtige vraag naar woonruimte en zodoende 
ook strenge kwaliteitseisen van esthetische en 
ecologische aard te stellen aan nieuwbouw. Op 
overeenkomstige gronden geldt een zelfde redenering 
voor bedrijfsterreinen: noblesse oblige. 

Op hun beurt zullen attractieve wijken en 
bedrijfsterreinen verder bijdragen aan de toekomstige 

aantrekkelijkheid van de gemeente. De ecologische 
kwaliteit die is bereikt in Beukenhorst Zuid zou zich 
verder over de gemeente kunnen gaan uitstrekken.  
De snelle groei van de bebouwing in de gemeente 
in de afgelopen decennia vraagt er om in de naaste 
toekomst over de volle breedte de aandacht vooral te 
concentreren op verdere verbetering van kwaliteit.  

Dit moet niet alleen betrekking hebben op de 
autonome ruimte tot handelen van de gemeente 
maar tevens op alle relaties waarin de gemeente 
transacties tot stand brengt met organisaties die aan 
burgers diensten verlenen. Onderwijs en zorg nemen 
daarbinnen belangrijke posities in. 

Kwantitatieve uitbreidingen zouden in dit licht door het 
bestuur steeds ook moeten worden beoordeeld op 
potentiële aantasting van de kwaliteit. 

Kwaliteit zoals hiervoor geformuleerd zou een drijvende 
kracht moeten zijn van het bestuur.

conservatief beginsel is. Het komt ons voor dat een 
representerende overheid geen duurzamer optie heeft 
dan het streven naar veerkracht. Zij is immers niet ten 
bate van zich zelf ingesteld maar dienstbaar aan de 
gemeenschap. 

“Quality doesn’t have to be defined.  
You understand it without definition,  
ahead of definition. Quality is a direct 
experience independent of and prior  

to intellectual abstractions”. 

  Robert M. Pirsig, Lila, 1991, blz. 73 

De kern van het kwaliteitsbegrip
Het citaat uit het werk van de goeroe van 
kwaliteitsdenken Robert Pirsig lijkt het overbodig te 
verklaren, maar denken en spreken over de kwaliteit 
van iets doen we dagelijks. En we lezen er de hele 
dag over. Maar bestaat er wel zo iets als kwaliteit 
VAN iets? Bij nadere beschouwing is dit immers een 
merkwaardige zegswijze: we weten dat kwaliteit geen 
objectiveerbare eigenschap zoals kleur of gewicht is. 
Het is een kwestie van waardering. Waardering heeft 
van doen met waarden, kwaliteit dus ook.  
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stRuctuuR scenaRio’s

3
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In de opbouw van de scenario’s gaat het om het vinden 
van ruimte voor toekomstig handelen vanuit de huidige 
situatie, te midden van waarden, die ons drijven, terwijl 
we rekening houden met kritische onzekerheden. 
Daarom typeren we deze achtereenvolgens. 

De scenariostudie bouwt deels voort op inzichten 
die zijn gegenereerd uit de toekomstverkenningen 
(zie hoofdstuk 5). De ontwikkeling van de 
scenariostudie heeft deels parallel plaatsgevonden 
met de toekomstverkenningen. Het scenariotraject 
is begonnen met de samenstelling van het 
scenarioteam, bestaande uit interne adviseurs met 
verschillende achtergronden en externe stakeholders 
die een belangrijke rol spelen in de regio. Een andere 
belangrijke eerste stap is het communiceren over 
scenario’s met de ambtelijke organisatie, college van 
B&W en de gemeenteraad. 
 

3.1 Inleiding in scenario’s

Tot de competenties die deel uitmaken van strategisch 
vermogen behoort de omgang met toekomsten. 
Scenario's maken deze omgang deels mogelijk. 
Scenario's zijn beredeneerde beelden van alternatieve 
toekomsten. Dus geen voorspellingen of projecties. Ze 
zijn niet waar of onwaar, maar ze worden begrensd in 

een door de opstellers bepaalde ruimte. Opstellers van 
scenario´s kiezen niet voor één van de toekomsten, 
maar wegen alle mogelijkheden.  

Er zijn diverse omschrijvingen van scenario’s in 
omloop, wat nogal eens tot begripsverwarring leidt. 
Omdat wij recht willen doen aan de verschillende 
soorten scenario’s die worden gemaakt en de 
verschillende manieren waarop dit gebeurt, kiezen 
we voor een brede definitie: Scenario’s beschrijven 
mogelijk geachte toekomsten en de ontwikkelingen die 
daar naartoe kunnen leiden en/of wenselijk geachte 
toekomsten en de stappen die nodig zijn om die te 
bereiken (Dammers e.a. 2011).  
 
Kenmerkend voor toekomstonderzoek is dat het altijd 
onderzoek naar een construct betreft en niet naar 
representaties van een waar te nemen werkelijkheid. 
De toekomst moet zich nog ontvouwen. Scenario’s zijn 
doorgaans op de lange termijn georiënteerd, omdat 
het strategische beleid waarvoor zij worden gemaakt 
eveneens een lange termijnkarakter heeft. Hierbij 
gaat het vaak om een periode van zo’n 10 tot 40 jaar. 
Vervolgens is het mogelijk om vervaardiging en gebruik 
van scenario's een plek te geven in strategische 
activiteiten.  

3 Structuur scenario’s

De Ruimte woRDt 
bepaalD DooR 
Het benoemen van 
waaRDen
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De ruimte wordt bepaald door het benoemen 
van waarden, een beschrijving van de bestaande 
situatie en de bepaling van kritische onzekerheden 
(ontwikkelingen die we niet goed kunnen beïnvloeden, 
maar die wel een grote invloed kunnen hebben). Het is 
uiteindelijk aan de besluitvormer om zich af te vragen 
hoe hij vanuit een bepaalde waarde zo moet handelen 
dat in geen van de scenario's rampen ontstaan.
 
 
 
 
 
 
In nevenstaande figuur zijn de karakteristieken van 
toekomstonderzoek (waaronder scenario’s) te zien in 
verhouding tot gewoon en toekomstgericht onderzoek. 

Essentie: De toekomst is open, maar niet leeg

Beeld van de toekomst Verrassingsvrije toekomst Onzekere toekomst

Omschrijving De toekomst is het logische vervolg 
van verleden en heden 
(“extended present”)

De toekomst is contingent

Cruciale aanname(s)

Stabiliteit en continuïteit Complexiteit, reflexiviteit
en innovatie

Historische kennis is basis voor 
uitspraken over de toekomst

Keuzes en de mogelijkheid van 
verandering staan centraal

Inperking Mogelijkheden liggen besloten in 
historische patronen en trends

Toekomsten in wording beperken 
de mogelijkheden

Figuur: Karakteristieken van toekomstonderzoek (In ’t Veld, 2010)
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Betrouwbaarheid en validiteit zijn belangrijke criteria 
voor het gewone onderzoek en het toekomstgerichte 
onderzoek die in toekomstonderzoek gebruikt kunnen 
worden, maar het zijn geen methodologische vereisten 
aan het toekomstonderzoek zelf. Toekomstonderzoek 
moet wel voldoen aan de volgende vereisten:  

•	 Aannemelijkheid	en	geloofwaardigheid	in	
combinatie	

•	 Mogelijkheid	eerst	of	haalbaarheid	daarna		
van	belang	

•	 Creativiteit	en	fantasie	toegelaten	

•	 Verbinding	van	kennis	uit	gewoon	onderzoek	en	
toekomstgericht	onderzoek	aan	transdisciplinair	
(overstijgen	van	en	uitwisseling	tussen	
disciplines)	onderzoek	

•	 Kennis	moet	worden	verbonden	aan	belangen	en	
wensen	van	actoren	over	de	toekomst	

•	 Aandacht	voor	het	organiseren	van	
betrokkenheid	en	productieve	participatie	
van	deskundigen	en	van	belanghebbenden	en	
belangstellenden.	 

Wat u moet weten over deze 
scenariostudie	

Randloos	denken
Wij ervaren een methodologisch probleem met veel 
scenariostudies. Dikwijls zijn twee kritische factoren 

met ieder twee mogelijkheden uitgangspunt. Het 
tegenover elkaar stellen van twee onafhankelijke 
variabelen om te komen tot vier toekomstbeelden lijkt 
bijna een automatisme te zijn geworden. Uiteraard 
houdt deze keuze wel rekening met de cognitieve en 
communicatieve beperkingen van de maker en de 
gebruiker; slechts een bepaalde mate van complexiteit 
is communiceerbaar. Een negatief effect van dit 
klassieke assenmodel is echter dat er een dubbele 
fixatie is op finale eindbeelden. Enerzijds zijn het als 
het ware vier foto's (en geen films) van mogelijke 
toekomsten die 'gerealiseerd' zijn in een fictief mooi 
rond jubileumjaar (bijvoorbeeld 2040). Daarnaast leidt 
de fixatie op zo een vastgelegd jaartal tot uitsluiting 
van ontwikkelingen die een langere looptijd hebben, 
maar waarvan wel belangrijk is dat die nu worden 
onderkend. 

Wij hebben als toekomstonderzoekers gekozen voor 
een randloze benadering, die wij randloos denken 
noemen. We willen af van de strakke randen rondom 
toekomstbeelden en we willen af van de randen van 
tijd. We benoemen dan ook geen concreet begin of tijd 
van ontwikkelingen, we zijn daar als mensen namelijk 
helemaal niet toe in staat. In veel scenariostudies is 
een tijdlijn te zien waar per tijdsperiode toekomstige 
gebeurtenissen zijn opgesomd. Het reflexieve karakter 
van sociale systemen zorgt er echter voor dat deze 

vorm van toekomstonderzoek niet altijd even nuttig is. 
Met randloos denken geloven we meer recht te doen 
aan de aard en complexiteit van ontwikkelingen die 
zich nu en in de toekomst zullen voordoen. 

Het gebruik van finale eindbeelden leidt vaak tot een 
soort gevoel van zekerheid en roept daarnaast bewust 
of onbewust het gevoel op om uit toekomsten te 
kiezen, terwijl het gaat om onafhankelijke variabelen. 
Het gebruik van dichotomieën leidt daarnaast ook tot 
begrippen die elkaar uitsluiten. Hybride ontwikkelingen, 
ofwel ‘second modernity’ zoals Ulrich Beck dat 
noemt, zoals glocalisering (gelijktijdige globalisering 
en lokalisering) worden vaak niet meegenomen in de 
beschouwing van toekomsten. Onze tijd kenmerkt 
zich nu juist door het gelijktijdig bestaan van 
tegengestelden, die weliswaar in spanning met elkaar 
verkeren maar elkaar ook nodig hebben. Assenstelsels 
miskennen ons inziens deze wezenlijke karakteristiek. 
Daarom zien wij ervan af..

Ruimte voor handelen
Het is voor iedere organisatie belangrijk om 
onderscheid te maken tussen datgene dat de 
organisatie kan beïnvloeden en datgene waarmee ze 
zal moeten omgaan, omdat het niet door de organisatie 
beïnvloed of veranderd kan worden. Bij het verkennen 
van de buitenwereld is het dus belangrijk om een 
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onderscheid te kunnen maken wat ‘binnen’ en ‘buiten’ 
is. Om dit inzichtelijk te maken, maken wij onderscheid 
tussen de ‘eigen	beleidsruimte’, de ‘beïnvloedbare	
omgeving’ en de ‘niet	beïnvloedbare	omgeving’.  
De niet beïnvloedbare omgeving definiëren wij als 
de factoren waarop de organisatie zelf geen invloed 
kan uitoefenen, maar die wel invloed hebben op de 
organisatie (hier komen de kritische onzekerheden 
voor). De beïnvloedbare omgeving bestaat uit 
spelers en gebeurtenissen in de directe omgeving 
van de organisatie, waarop de organisatie wel enige 
invloed kan uitoefenen (zoals verbonden partijen, 
woningcorporaties, gesubsidieerde organisaties, 
bewoners, andere overheden etc.). Dit behoort dus 
tot de invloedssfeer van de organisatie; er is sprake 
van rechtstreekse wederzijdse afhankelijkheid. Het 
gaat hier vooral over de horizontale relaties. Met de 
eigen beleidsruimte hebben we het over zaken waar 
de gemeente een min of meer directe invloed op 
heeft. Zo kan je bijvoorbeeld ‘zelf’ bepalen waar een 
verkeerslicht komt, of je een vergunning uitgeeft, etc.  
In de eigen beleidsruimte brengt de gemeente vaak 
verticale relaties voort. 

Met een simpel voorbeeld kan het onderscheid van de 
drie lagen worden geïllustreerd (figuur). Stel, je geeft 
een barbecuefeest. Wie je uitnodigt, bepaal je zelf. 
Wie er uiteindelijk komen, kan je deels beïnvloeden; 

deze kwestie behoort dus tot de beïnvloedbare 
omgeving. De weersomstandigheden op het feest 
kan je niet bepalen of beïnvloeden en maken dus deel 
uit van de niet beïnvloedbare omgeving. Wat je in dit 
voorbeeld wel kunt doen is rekening houden met de 
niet beïnvloedbare omgeving, door bijvoorbeeld een 
partytent te bestellen voor het geval van een regenbui. 
Of je kan in de beïnvloedbare omgeving met de 
genodigden afspreken dat je het feest uitstelt indien 
het slecht weer is. Hiermee is dus ruimte voor handelen 
inzichtelijk te maken. 

Via deze redenering dient een gemeentebestuur 
dus telkens op zoek te gaan naar meervoudige 
toekomstbeelden, de beïnvloedbare omgeving in het 

vizier te houden en goed te overwegen welke wijze van 
handelen in elke van de toekomsten rampen vermijdt. 

Kritische onzekerheden zijn de trend- of invloedclusters 
die de grootste invloed op toekomstige ontwikkelingen en 
gebeurtenissen zullen hebben wanneer ze zich voordoen, 
maar die tegelijkertijd het meest onzeker zijn. Het gaat er 
om te bepalen welke kritische onzekerheden bij uitstek 
relevant zijn voor de gemeente.
 
De structuur brengt bovendien de samenhang tussen de 
verschillende trends en onzekerheden aan het licht. In feite 
bestaan er oneindig veel mogelijke toekomstscenario’s, 
maar ‘oneindig’ is geen werkbare grootheid. Bij de 
noodzakelijke selectie spelen de gedeelde waarden 

Niet beïnvloedbare 
omgeving

Beïnvloedbare omgeving

Eigen beleidsruimte

Wat voor weer wordt het?

Wie van de 
genodigden komen?

Ik verstuur uitnodigingen

Figuur: Eigen beleidsruimte, beïnvloedbare omgeving en niet beïnvloedbare omgeving 
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ook een belangrijke rol. Waarop hebben de meest 
dringende opvattingen omtrent het goede, het schone 
en het waarachtige hier betrekking?  

De kritische onzekerheden zijn op verschillende 
manieren te bepalen. De gemakkelijkste manier om de  
kritische onzekerheden te kiezen, is door alle 
trendclusters tegen twee assen te leggen (figuur): één 
as die de mate van onzekerheid van de cluster  
weergeeft, en één as die het belang of impact van 
de clusters weergeeft. De clusters die rechtsboven 

eindigen, zijn de kritische onzekerheden. Wanneer 
bepaalde clusters met veel andere clusters 
samenhangen, en dus een drijvende kracht 
vormen achter andere variabelen, zijn de kritische 
onzekerheden in beeld gebracht.   

Centraal staat ruimte voor handelen. Om deze ruimte 
te verkennen stellen we de volgende kernvraag: 

Welke ruimte hebben besluitvormers om te 
handelen vanuit hun drijfveren en waarden, 
waarin ze rekening houden met onzekere externe 
ontwikkelingen, binnen de context van de 
bestaande situatie? Deze ruimte is in kaart gebracht 
vanuit drie componenten: de bestaande situatie, de 
waarden en de kritische onzekerheden.

Bestaande	situatie	–	Vanuit	
welke	situatie	vertrekken	we?
De bestaande situatie is een 
kernachtige interpretatie 
en duiding van de huidige 
werkelijkheid in Haarlemmermeer. 

Hiermee worden de meest essentiële onderwerpen 
behandeld. Zoals eerder beschreven, is volgens ons 
de toekomst open, maar niet leeg. Dit betekent dat 
historische en huidige ontwikkelingen ook een (deels) 
onbekende weerslag zullen hebben op de toekomst.

Onbelangrijk
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Figuur: Impact-onzekerheidsmatrix
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Waarden	-	Wat	zijn	de	
drijfveren	voor	ons	handelen?
Ons handelen wordt bepaald 
door waarden, kennis en 
emoties. Veel politieke 
besluitvorming heeft een relatie 
met de set van waarden die 

achter doelstellingen en beleid zit. Door waarden een 
expliciete relatie te geven, worden de begrenzingen 
van de ruimte voor handelen duidelijker.

Kritische	onzekerheden		
-	We	moeten	rekening	houden	
met... Door systematisch te 
kijken naar ontwikkelingen 
die een hoge mate van 
onzekerheid en een grote impact 

op Haarlemmermeer hebben worden de kritische 
onzekerheden in kaart gebracht. Dit zijn invloeden van 
buitenaf waar een bestuur mee moet omgaan, maar 
op zichzelf niet kan beïnvloeden. Hierin gaan we niet 
uit van tegengestelde ontwikkelingen, zoals in veel 
scenario’s gebruikelijk is, maar vanuit onze huidige tijd 
die gekenmerkt wordt door het gelijktijdig ontstaan en 
bestaan van onderling tegenstrijdige ontwikkelingen en 
effecten. Omgaan met deze spanning is een belangrijk 
onderdeel van bestuurlijk handelen.

Figuur: structuur scenario’s

Waarden
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Ruimte	voor	handelen
De combinatie van waarden, 
de bestaande situatie en de 
kritische onzekerheden geven 
een beeld van de ruimte voor 
handelen. Daarbij staat ruimte 
voor handelen niet alleen 

voor het handelen van de gemeente zelf, maar ook 
hoe de gemeente kan handelen in relatie tot of in 
samenwerking met anderen (stakeholders, bedrijven, 
burgers, etc.). Hier wordt niet voorgeschreven hoe 
de gemeente zou moeten handelen, maar welke 
handelingsrichtingen aanbevelingswaardig zijn in relatie 
tot duurzame ontwikkeling van Haarlemmermeer. De 
exacte invulling van deze handelingsrichtingen maakt 
deel uit van politieke besluitvorming.
 

3.2 Bestaande situatie

Ieder denken over toekomsten vindt plaats met in 
het achterhoofd een interpretatie van de bestaande 
situatie. Wij beperken ons voor deze studie tot 
de gemeente Haarlemmermeer. Uiteraard is 
het bewustzijn, dat voortdurende interactie met 
de omgeving domineert en dat de schaal van 
tal van problemen niet correspondeert met de 
gemeentegrenzen.

3.3 Waarden als drijfveren

Ons Handelen wordt bepaald door Kennis,  
Waarden en Emoties. 
 
Kennis is een belangrijke basis voor ons handelen 
en draagt bij aan het optimaliseren van ons gedrag. 
We bedoelen kennis in ruime zin, dit betekent een 
samenstel van de verschillende kennissoorten zoals 
wetenschappelijke kennis, kennis over menselijk 
gedrag en andere kennis. 

Waarden, zijn oordelen en emoties over het goede 
en het schone in de wereld, en dus ook over het 
slechte en het lelijke die de drijfveren vormen voor het 
menselijk handelen. 

Emoties bepalen mede ons handelen. Ook hier zijn 
goede en kwade aspecten van invloed, bijvoorbeeld 
bestaan naast liefde ook lust en begeerte. 

Wat	bedoelen	we	met	waarden?
Waarden zijn een belangrijke bron voor weloverwogen 
handelen. Waarden drijven ons tot opvattingen en 
oordelen. Oordelen over het goede en schone in de 
wereld, en dus ook over het slechte en het lelijke, 
die drijfveren vormen voor het menselijk handelen. 
Waarden drijven ons naar of juist weg van bepaalde 

mogelijke handelingen. Die waarden erf je, krijg 
je geopenbaard of heb je op basis van ervaringen 
aangenomen. Ze zijn niet statisch, en evenmin 
onveranderlijk, maar ook niet vluchtig. Waarden geven 
zin. Diversiteit van waarden is toegestaan en geeft 
hierdoor juist rijkdom. Waarden zijn essentieel en 
blijvend in onze omgeving. 

Waarden die betrekking hebben op een samenleving 
leiden zo mogelijk tot normen, gedragsvoorschriften 
voor mensen, organisaties en overheden. We leven 
in een meervoudige wereld, er is meer dan één 
werkelijkheid. 

Waarden kunnen elkaar versterken maar ook strijdig 
zijn. Als uiteenlopende waarden strijdige zekerheden 
opleveren, is het noodzakelijk de voorwaarden te 
formuleren waaronder die strijdigheid maatschappelijk 
is in te passen. Gebeurt of lukt dit niet dan kan dit 
spanning of zelfs strijd opleveren.  

Wij nemen de werkelijkheid waar door sluiers van 
waarden: onze specifieke, individuele, actuele 
waarden. Specifieke omdat waarden variëren met het 
object van waarneming. Individuele waarden omdat 
die waarden zijn gebonden aan ons individu. Actuele 
omdat die waarden in de loop van de tijd kunnen 
veranderen. Terwijl wij een waarneming interpreteren, 

Figuur: structuur scenario’s

Ruimte 
voor 

handelen
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zijn onze waarden in het geding. Onze zintuigelijke 
waarneming gaat gepaard met interpretatie. De 
interpretatie slaan wij op in ons geheugen, en daarover 
kunnen wij communiceren. Wij zijn zelf niet in staat om 
een objectieve aftakking te maken voordat interpretatie 
plaatsvindt. Onze herinnering is gebaseerd op de 
interpretatie, niet op de zintuiglijke waarneming per se. 
Wij kunnen dus sluiers niet naar believen verwijderen. 

Een duiding van karakteristieken en waarden
We hebben een poging gedaan het DNA van 
Haarlemmermeer te beschrijven, uiteraard in 
spreekwoordelijke zin. De behoefte om dit te doen 
rijst vanuit twee belangrijke dilemma’s bij het 
ontwikkelen van de scenario’s. Het eerste dilemma 
dat speelt is het bepalen van de reikwijdte. Wat is voor 
Haarlemmermeer essentieel? Welke ontwikkelingen 
doen er toe? Door de belangrijkste karakteristieken 
van onze gemeente te expliciteren ontstaat er een 
filter waarmee we naar de omgeving kunnen kijken. 
Het is een filter, maar geen kader. De wereld is continu 
in beweging, het gaat er om welke veranderingen 
belangrijk zijn voor Haarlemmermeer. We moeten onze 
omgeving continu in de gaten houden en alert zijn op 
veranderingen die er toe doen. Dit filter helpt om de 
veelheid aan informatie en ontwikkelingen te zuiveren 
en prioriteit aan te brengen in strategische kwesties.   

Een tweede dilemma dat leidt tot de behoefte aan een 
beschrijving van het DNA is het feit dat de scenario’s 
worden ontwikkeld in een politieke organisatie. 
Volgens Van Asselt et al. (2010) is het totaal ontbreken 
van normativiteit in scenario’s vrijwel onmogelijk en 
deels ook onwenselijk. Een belangrijke voorwaarde     
is dat scenario’s niet vanuit een enkel perspectief 
worden bekeken en dat men transparant moet zijn  
over waarden.  

Het DNA van Haarlemmermeer geeft inzicht in 
de waarden en karakteristieken van de gemeente 
wat de basis vormt voor de scenariostudie. Om te 
komen tot een bruikbare beschrijving van het DNA 
van Haarlemmermeer gebruiken wij het overzicht 
van de waardenproposities die geëxpliciteerd zijn 
in een waardenspel. Dit waardenspel is gespeeld 
met het college van B&W, de gemeenteraad van 
Haarlemmermeer en de directie. Waarden zijn deels 
objectgericht. Dat wil zeggen dat deels andere 
waarden van toepassing zijn op het sociaal aspect van 
ons bestaan dan op het ecologische en economische. 
Omdat wij integrale scenario’s vervaardigen voor 
Haarlemmermeer, zal een waardepropositie dus ook 
drie dimensies moeten omvatten (sociaal, ecologie    
en economie). 

Nevenstaande waardepropositie laat zien welke 
waarden volgens het politieke spectrum van 
Haarlemmermeer van belang zijn in het streven naar 
kwaliteit, veerkracht en duurzame ontwikkeling. Dit 
streven kent een andere invulling voor een ieder. Dit 
hoeft niet per se met elkaar in overeenstemming te zijn. 
Het gaat er om dat men hierover in gesprek met elkaar 
is en in het licht van mogelijke toekomsten besluiten 
neemt die kunnen leiden tot duurzame ontwikkeling 
van Haarlemmermeer. 
 
Om een beknopt overzicht te geven hebben wij 
in nevenstaande figuur de belangrijkste waarden 
weergegeven. De waarden staan tegenover elkaar, 
omdat er een voortdurende spanning bestaat tussen 
die waarden.
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3.4 Kritische onzekerheden

Om de kritische onzekerheden te bepalen zijn 
verschillende workshops georganiseerd. Er is een 
spiegelconferentie georganiseerd over de externe 
risico’s van Haarlemmermeer en er zijn drie aparte 
workshops gehouden over de zoektocht naar de 
kritische onzekerheden.  

De kritische onzekerheden betreffen van buiten 
komende ontwikkelingen die belangrijk zijn voor 
Haarlemmermeer, maar waarop Haarlemmermeer zelf 
niet noemenswaardige invloed kan uitoefenen.  

Uit voorafgaande exercities, analyses en besprekingen 
komt een drietal kritische onzekerheden naar voren: 

Ontwikkeling van de mondiale luchtvaart  
in relatie tot de luchthaven
Van groot belang omdat logistiek de voornaamste 
economische activiteit in de regionale economie is, 
en voor Haarlemmermeer is luchtvaart daar binnen 
verreweg de belangrijkste. 
 
Niet alleen de kwantitatieve maar ook de kwalitatieve 
ontwikkeling van de mondiale luchtvaart is 
onvoorspelbaar. Daarbinnen is onzeker hoe de home 
carrier en de luchthavens zich zullen ontwikkelen.

Waardepropositie

Verdraagzaamheid

Authenticiteit

Rechtvaardigheid

Onafhankelijkheid

Eigen verantwoordelijkheid

Verbondenheid

Creativiteit

Innovatie

Solidariteit

Vrijheid
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De toekomst van de luchtvaartinfrastructuur in de 
gemeente bevindt zich in de transactionele omgeving, 
dat is de omgeving waar de gemeente samenwerkt 
met anderen, maar de ontwikkeling van de mondiale 
luchtvaart bevindt zich in de contextuele omgeving: 
dat is de omgeving die Haarlemmermeer niet kan 
beïnvloeden.  

De toekomstige verhouding tussen overheid  
en samenleving
Deze is van groot belang omdat een jonge gemeente 
meer dan traditionele gemeenschappen de invloed 
ondergaat van bredere processen van dynamiek in 
de relaties tussen openbaar bestuur en civil society. 
De zichtbare kenteringen in het concept van de 
verzorgingsstaat zijn daarom voor Haarlemmermeer 
van specifiek belang. 

Daarbinnen is onzeker of en hoe introductie van 
decentralisatie en zelfredzaamheid met gelijktijdige 
bezuinigingen de relaties tussen lokale overheid en 
haar burgers beïnvloedt. 

De toekomst van de vormgeving van de relaties tussen 
gemeente Haarlemmermeer en haar burgers bevindt 
zich in de transactionele (beïnvloedbare) omgeving, 
maar wordt ook beïnvloed vanuit de contextuele (niet-
beïnvloedbare) omgeving. De contextuele omgeving 

wordt onder andere bepaald door de rijksoverheid, de 
landelijke politiek, de Europese Unie en door bedrijven 
en instellingen. Hier heeft de gemeente dus veel 
minder invloed op.  

De ontwikkeling van het klimaat en in het 
bijzonder water
Van groot belang omdat klimaatverandering 
samenhangt met zeespiegelstijging,  
neerslagontwikkeling en grondwaterevolutie naast 
temperatuurveranderingen. Haarlemmermeer bevindt 
zich in haar geheel beneden het zeespiegelniveau 
waardoor algemene wijzigingen in voornoemde 
grootheden specifieke consequenties hebben voor 
deze gemeente.  

De toekomst van de relaties tussen 
klimaatadaptatie aangaande waterhuishouding, en 
temperatuur(wisseling) enerzijds en economische 
en andere activiteiten anderzijds bevindt zich in de 
transactionele omgeving. 

Op basis van de genoemde bijeenkomsten en 
gesprekken zijn we gekomen tot het onderstaande 
schema van kritische onzekerheden.
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scenaRio’s

4
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Dit hoofdstuk bevat de scenario’s. Paragraaf 4.1 geeft 
de bestaande situatie weer. De kritische onzekerheden 
worden in de daarop volgende paragrafen uitgewerkt. 
Luchtvaart in relatie tot luchthaven staat beschreven 
in 4.2. De uitwerking van klimaat in relatie tot water 
staat in paragraaf 4.3 en paragraaf 4.4 is gewijd 
aan toekomstige verhoudingen tussen bestuur 
en samenleving. Paragraaf 4.5 beschrijft cruciale 
beelden: de kritische onzekerheden in combinatie. 
Het laatste deel van dit hoofdstuk (4.6) is gevuld met 
de identificatie van de zogenoemde Ruimte voor 
handelen. 
 

4.1 Bestaande situatie

Haarlemmermeer is in 1852 ontstaan als een 
droogmakerij waar waardevol cultuurhistorisch 
erfgoed bewaard is gebleven met het gemaal 
Cruquius als Europees uniek hoogtepunt. Het is 
een polder met een ringvaart die -ook- de fysieke 
gemeentegrens vormt. Haarlemmermeer bestaat uit 
stedelijke kernen en dorpen die overwegend met uit 
bussen bestaand openbaar vervoer met elkaar zijn 
verbonden. Een spoorlijn loopt van Noord naar Zuid 
door de polder en heeft stations op Schiphol en in 
Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Robuuste regionale 
openbaarvervoerverbindingen zijn beperkt aanwezig. 

De rijkswegen A4, A44, A9 en A5 doorsnijden de 
gemeente. Bewoners bewegen meer dan gemiddeld 
met de auto, en bezitten ook meer auto’s per 
huishouden dan gemiddeld. 

Gedurende de tweede helft van de vorige eeuw heeft 
snelle groei plaats gevonden. Het grootste deel van 
de woningen is minder dan veertig jaar oud. Voor 
hen die houden van een suburbaan leefklimaat is 
Haarlemmermeer de aantrekkelijkste woongemeente 
van Nederland. De leefbaarheid in de kernen is zeer 
divers en de karakteristiek is zeer verschillend. De 
bevolking groeit nauwelijks meer, en zal gaan afnemen, 
als geen nieuwe woningen beschikbaar komen. 

De inwoners hebben gemiddeld een hoger 
inkomensniveau dan die van Amsterdam, terwijl het 
opleidingsniveau iets minder hoog is. De inwoners 
sporten in de eigen gemeente, maar consumeren high 
culture vooral elders. De bevolking is relatief jong, 
maar veel jonge mensen volgen elders hoger onderwijs 
dat in Haarlemmermeer ontbreekt. Het aantal 'jonge' 
startende ondernemers is dan ook bescheiden. De 
dorpelingen hechten aan de lokale gemeenschap, 
inwoners van stedelijke kernen veel minder. Het 
percentage oudere burgers is wat lager dan gemiddeld; 
het percentage vrijwilligers is dan ook wat lager. 
De bewonerskarakteristieken verschillen tussen de 

4 Scenario’s
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kernen en wijken, dit is mede het gevolg van de 
ontstaansgeschiedenis en verschil in type woningen. 

Ondernemerschap is geliefd en belangrijk. De 
relaties tussen gemeentebestuur en ondernemers 
zijn relatief goed en intens. Haarlemmermeer is 
een aantrekkelijke vestigingslokatie voor lokale, 
regionale, nationale en internationale bedrijven binnen 
de Metropoolregio Amsterdam. De belangrijkste 
bedrijfstak is logistiek, met Schiphol als centrum. 
Op de ranglijst van economische prestaties neemt 
Haarlemmermeer de eerste plaats in Nederland in. 
Haarlemmermeer kent net als elders in Nederland ook 
leegstand van kantoren. Momenteel is 76.3 procent 
van de kantorenvoorraad in gebruik. Herstructurering, 
functieverandering of sloop van kantoorgebouwen 
staat op de agenda. Leegstand in detailhandel en 
winkelvoorraad speelt ook in Haarlemmermeer. De 
leefbaarheid kan onder druk komen door keuzes die  
in de aanpak hiervan worden gemaakt. 

Schiphol en Haarlemmermeer zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. De aanwezigheid van een 
luchthaven dwingt tot grote publieke investeringen  
in infrastructuur, en kent ook aanzienlijke reserveringen 
in ruimte waar niet mag worden gebouwd. 

De beroepsbevolking van Haarlemmermeer werkt 
voor een flink deel, bijna voor de helft, buiten de eigen 
gemeente, maar nog veel meer mensen komen iedere 
dag van buiten in Haarlemmermeer werken. Het aantal 
arbeidsplaatsen in Haarlemmermeer is meer dan 
anderhalf keer zo groot als de beroepsbevolking. Er 
werken in Haarlemmermeer dus meer dan twee keer 
zoveel niet-Haarlemmermeerders als inwoners van 
Haarlemmermeer. De werkloosheid onder de bevolking 
van Haarlemmermeer is iets lager dan gemiddeld 
maar in de afgelopen anderhalf jaar veel meer dan 
gemiddeld gestegen. 

De kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs 
in Haarlemmermeer is matig tot ruim voldoende. De 
culturele voorzieningen zijn relatief jong en het niveau 
is gemiddeld voor een suburbane gemeente. Cultureel 
ondernemerschap is het gemeentelijk doel. 

Haarlemmermeer kent een woningbouwopgave van 
5.000 woningen binnenstedelijk en 10.000 extra 
woningen in het buitengebied. De ontwikkeling hiervan 
is vertraagd. Verdere ruimtelijke planvorming is gericht 
op een groot metropolitaan park van 1.000 ha. in 
het midden van de gemeente, en het versterken van 
de Greenport onder andere door kassenbouw in het 
Oosten. Veel ruimte blijft beschikbaar voor uitbreiding 
van Schiphol en verwante bedrijventerreinen. 

De monDiale 
lucHtvaaRt zal De 
komenDe jaRen
gRoeien. Dit betekent 
niet Dat ook De 
lucHtHaven scHipHol 
zal gRoeien 
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De besluitvorming over uitbreiding van het vliegverkeer 
op Schiphol ligt bij Regering en Parlement. De 
gemeente is bevoegd aangaande de fysieke uitbreiding 
op Schiphol en aangelegen bedrijfsterreinen. De 
landbouw neemt 42 procent van het grondoppervlak in 
beslag. Het aantal ondernemers neemt gestaag af, de 
maat van de gemiddelde agrarische onderneming toe. 
De bodem verzilt. 

Een gemeentelijk programma voor ecologische 
duurzaamheid heeft een aantal windmolens, 
bedrijfsterreinen met duurzame gebouwen, en 
initiatieven voor lokale coöperatieve energieproductie 
opgeleverd. 

Vanaf 2006 is het gemeentebestuur stabiel. In zeven 
jaar is geen wethouder onvrijwillig afgetreden. De 
verhouding tussen gemeenteraad en college van 
B&W is rustig. De gemeente kent een solide financiële 
positie. Een gedifferentieerd stelsel van dorps- en 
wijkraden is in opbouw. De invloed van de gemeente  
in de regio is gegroeid. 

Karakteristiek
Er bestaan geen actuele urgente grote problemen 
voor Haarlemmermeer, wel knelpunten. De mindset 
van bestuur en ondernemers is gericht op verdere 
duurzame groei. Wel is het bewustzijn aanwezig, dat de 

lage ligging (beneden NAP), de verziltingsproblematiek 
en de ecologische belasting door additionele 
economische activiteiten grote toekomstige problemen 
kunnen veroorzaken. Daarnaast speelt dat specifieke 
bewonerskarakteristieken in nieuwe wijken mogelijk 
kunnen leiden tot zorgproblemen in de toekomst 
vanwege het ontbreken van familierelaties. 
 
De	reeds	ingevulde	toekomst
Het bestuur van de gemeente heeft de Toekomst 
al deels ingevuld: met een structuurvisie, met 
bestemmingsplannen, met investeringen en in 
contracten neergelegde voornemens. Dit gestolde 
beleid maakt deel uit van de uitgangssituatie.
Uiteraard hebben ook ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en burgers hun toekomstplannen 
gemaakt.Toekomstig handelen zal ook daarmee 
rekening houden.

4.2 Luchtvaart in relatie tot de 
 luchthaven

Dat de mondiale luchtvaart de komende jaren zal 
groeien, daarover bestaat breed consensus. Dit 
betekent echter niet dat ook de luchthaven Schiphol 
zal groeien. Gezien de sterke (economische) relatie van 
gemeente Haarlemmermeer met de luchthaven is dit 
van het grootste belang. 

Vliegverkeer op Schiphol bestaat uit personenvervoer, 
vrachtvervoer en gecombineerde vluchten. 
Personenvervoer door de lucht is op twee manieren 
georganiseerd. Directe vluchten (origin-destination) en 
zogenaamde hub and spoke verbindingen. Hub and 
spoke is de basis voor personenvervoer op Schiphol. 
Dit betekent dat transcontinentale vluchten op en 
vanaf Schiphol (hub) worden gevoed door Europese 
verbindingen (spokes) met Schiphol. 
Vragen voor de toekomst van de luchthaven zijn: 

-	 Kan	Schiphol	in	de	toekomst	het	hub	and	spoke	
stelsel	overeind	houden?	

-	 Tot	welk	niveau	kan	Schiphol	groei	
accommoderen?	

-	 Wat	als	de	home-carrier	verzwakt	of	wegvalt?	

-	 Wat	als	Sky-team	andere	luchthavens	prefereert	
als	hub	boven	Schiphol?	

-	 Wat	betekent	het	verschuiven	van	
machtsverhoudingen?	Azië/China	en		
Midden-Oosten	zijn	steeds	belangrijker. 

Als de hub functie verloren gaat dan kan het aantal 
vluchten vanaf Schiphol dalen ten opzichte van huidig 
aantal. 

Een andere activiteit is luchtvracht. In tegenstelling tot 
personenvervoer is vracht niet dominant op Schiphol. 
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Luchthavens als Leipzig zijn juist luchtvracht dominant. 
De home-carrier KLM / Air France (en Sky-team) 
combineert passagiersvluchten met luchtvracht. Over 
het afgelopen jaar (2012) is luchtvracht wereldwijd 
gedaald (~ -8%), Schiphol daalde ook, maar minder 
(~ -5%). De vraag is of de afname van luchtvracht 
incidenteel is òf structureel. Dit jaar is luchtvracht in 
de eerste 10 maanden zo’n 2% gestegen op Schiphol, 
maar Air France / KLM krimpt nog steeds. De groei 
is te verklaren door overcapaciteit op luchthavens en 
ruimte in vliegtuigen waardoor de prijzen laag zijn. De 
prijs van brandstof is zeer bepalend voor een keuze 
van vervoersmodaliteit voor vracht (vliegtuig, schip, 
trein, weg).  

SEO heeft scenario’s ontwikkeld voor de ontwikkeling 
van de luchthaven Schiphol (2013). Deze geven een 
variatie in ontwikkelingsbeelden van vliegbewegingen 
en passagiers ten opzichte van het huidige aantal 
van 50 miljoen passagiers, van krimp tot 35 miljoen 
passagiers, tot een groei naar 125 miljoen passagiers 
per jaar in 2040. De SEO scenario’s worden gebruikt 
om te kijken hoe de faciliteiten en infrastructuur op en 
om de luchthaven groei kunnen accommoderen. 

Dit is niet de vraagstelling van de scenariostudie 
Haarlemmermeer. De problematiek in deze studie 

betreft de spanning tussen economische groei en 
leefbaarheid, indien de groei van de vraag naar 
luchthavens aanzienlijk is. 

Gezien deze onzekerheid is flexibiliteit belangrijk voor 
het bestuur van Haarlemmermeer. Een krimp van de 
luchthaven Schiphol moet niet tot een doffe dreun 
voor de omgeving leiden. Eenzijdige economische 
afhankelijkheid kan tot bekende scenario’s leiden als 
het verval van de stad Detroit na het ineenstorten 
van de automobielindustrie of het wegzakken van de 
luchthaven Zaventem ten gevolge van het faillissement 
van de home-carrier Sabena, of te veel investeren in 
luchthavencapaciteit die zichzelf niet terug verdient 
zoals Kopenhagen. 

Dit vraagt om bestuurlijke flexibiliteit. Diversificatie 
van economische activiteiten lijkt een manier om de 
grote negatieve effecten te dempen van een eventuele 
vermindering van luchthaven activiteiten. Ook 
diversificatie kan een Januskop blijken: 

-	 Diversificatie	leidt	tot	het	opvangen	van	
schokken	in	thans	dominante	bedrijfstakken;	

-	 Het	streven	naar	diversificatie	leidt	tot	het	
benadelen	c.q.	onderuithalen	van	de	huidige	
dominante	bedrijfstak. 

een veeRkRacHtige 
stRategie is Het in 
samenHang met 
scHipHol spoeDig 
ontwikkelen van De 
lucHtHaven lelystaD 
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Gesprekken over diversificatie dienen te worden 
gericht op economische activiteiten die synergie 
opleveren met de luchtvaart. Bijvoorbeeld ideeën 
over hoogwaardig toerisme als aandachtsgebied 
voor economische ontwikkeling. 

De keuze om de groei van de luchthaven te 
accommoderen tot 125 miljoen passagiers, in 
relatie tot het op peil houden van de leefbaarheid 
van de polder, lijkt alleen mogelijk als de 
luchthaven Lelystad wordt meegenomen in 
deze ontwikkeling. De lange doorlooptijd van 
de investeringen in infrastructuur om Lelystad 
geschikt te maken als onderdeel van de 
luchthaven-ontwikkeling Schiphol vraagt om 
beslissingen op korte termijn. Een veerkrachtige 
strategie is het in samenhang met Schiphol 
spoedig ontwikkelen van de luchthaven Lelystad 
en de daarvoor benodigde infrastructurele 
ontwikkelingen. Hoe de separate stromen van 
goederen en personen (charter) kunnen lopen is 
nader te onderzoeken.

Er zal ook aandacht moeten bestaan voor zogenaamde 
“lock-in” situaties. Bepaalde redeneringen leiden 
daar toe: de gedane investeringen moeten optimaal 
renderen, daarvoor is maximale groei nodig, het 
bereiken hiervan vergt additionele investeringen etc. 
etc. Zo blijft het betoog steeds dat investeringen op 
Schiphol eerst rendabel moeten worden gemaakt 
voordat er in Lelystad zal worden geïnvesteerd. Deze 
lock-in leidt er toe dat de kans dat er in de luchthaven 
Lelystad en de noodzakelijke infrastructurele 
randvoorwaarden wordt geïnvesteerd klein is. 

Mobiliteit
Wat zijn factoren die mobiliteit beïnvloeden? Drivers 
van mobiliteit zijn economische groei, verdeling 
van schaarste (meer mensen hebben toegang tot 
luchtvaart) en de prijs (vliegen is goedkoper geworden). 
De economische groei in opkomende economieën 
zal onvermijdelijk tot toename van mobiliteit en 
daarmee vliegverkeer leiden. Potentiële negatieve 
ontwikkelingen voor mobiliteit zijn een fundamentele 
economische crisis of energiecrisis waardoor minder 
geld te besteden is, de wereldwijde handel afneemt of 
de kosten te hoog worden. Andere negatieve effecten 
zijn oorlogen, virussen of pandemieën en zorg over 
het klimaat. Mobiliteit is in de loop der eeuwen in 
“tijdsbudget” niet veel gestegen. Tijdsbesteding voor 
woon-werkverkeer is al eeuwen ongeveer anderhalf 
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uur, waarbij de afstanden uiteraard wel groter zijn 
geworden. De totale omvang van de wereldbevolking 
neemt toe. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van 
de bevolking, onder andere door betere medische 
behandeling van ziekten. In Europa stabiliseert de 
bevolking, de welvaart is stabiel en de werkende 
bevolking daalt in omvang. 

Vliegen in Europa is de afgelopen decennia goedkoper 
geworden, maar het is wel een verzadigde markt. Er is 
wel een efficiencyslag van toepassing op het zakelijk 
verkeer door alternatieve communicatiemiddelen zoals 
videoconferenties. Echter, zakelijk of privé digitaal 
contact leidt vaak tot fysiek contact, dus tot extra 
mobiliteit en vliegbewegingen. Digitale contacten 
vervangen tot nu toe geen fysieke contacten. 
Technologische ontwikkelingen kunnen ook invloed 
hebben op vervoersstromen. 3D-printing kan een 
verschuiving tot gevolg hebben van duur vervoer van 
eindproducten per vliegtuig naar bulkvervoer van 
grondstoffen per schip omdat het eindproduct op de 
plek waar en wanneer het nodig is geproduceerd kan 
worden.  

Economische groei is een driver voor mobiliteit. Onder 
economische groei wordt verstaan een toename van 
economische activiteit vergeleken met een eerder 
meetpunt. Economische groei kan zijn toename 

van productiviteit zonder dat de werkgelegenheid 
toeneemt of toename van werkgelegenheid bij 
gelijkblijvende productiviteit. Door groei van economie 
en werkgelegenheid kan congestie in mobiliteit 
ontstaan. Vragen die op kunnen komen zijn: hoeveel 
mobiliteit kan de wereld aan? Waar ligt de grens als 
de lasten alsmaar toenemen? Als overlast veroorzaakt 
door luchtvaart toeneemt, wanneer wordt dan een 
omslagpunt bereikt dat er serieuze weerstand komt 
tegen vliegen? 

Groei Schiphol
Het dominante gedachtengoed is dat de luchthaven 
moet kunnen groeien om haar positie binnen de 
Europese en mondiale luchtvaart te behouden. De 
luchthaveninfrastructuur op Schiphol is omvangrijk 
(6 start- en landingsbanen incl. de Oostbaan). Een 
luchthaven van deze omvang en de geluidsruimte 
rond de luchthaven is niet meer elders in Nederland 
te realiseren. Groei is dus alleen te realiseren op 
de huidige locatie of in combinatie met andere 
luchthavens als Lelystad en Eindhoven. De provincie 
Noord-Holland en gemeente Haarlemmermeer 
hebben het uitgangspunt dat indien op Schiphol 
het banenstelsel zal worden uitgebreid met een 
nieuwe start/landingsbaan, een bestaande baan 
(Aalsmeerbaan) uit gebruik zal moeten worden 
genomen. Groei van vliegcapaciteit aan de luchtzijdige 

kant wordt als problematischer gezien dan groei 
van de landzijdige kant van de luchthaven. Schiphol 
onderscheidt zich momenteel door een goede 
bereikbaarheid via spoor en weg en is relatief 
dicht gelegen bij de andere mainport, de zeehaven 
Rotterdam. De kwaliteit van de luchthaven als geheel 
is goed, en ook het verdienvermogen met secundaire 
activiteiten zoals parkeren en winkelen op Schiphol is 
groot. Bereikbaarheid van Schiphol voor personen is 
in sterke mate afhankelijk van de kwetsbaarheid van 
toeleidende infrastructuur, spoor en weg. 

De luchthaven is in hoge mate afhankelijk van de home 
carrier Air France / KLM en het Sky-netwerk waarbij 
zij zijn aangesloten. Schiphol heeft mede hierdoor 
een zeer uitgebreid netwerk van intercontinentale 
bestemmingen, dat de basis is voor het hub en spoke 
netwerk. Concurrentie van vliegmaatschappijen 
uit met name het Midden-Oosten en Azië zorgt 
voor grote druk op de Europese luchtvaart. Ook de 
positie van Air France / KLM kan hierdoor onder 
druk komen te staan met gevolgen voor haar positie 
op Schiphol en daarmee ook voor de luchthaven. 
Daarbij komt dat de operationele kosten van Air 
France / KLM net als van veel andere Europese 
luchtvaartmaatschappijen hoog zijn in vergelijking met 
de concurrentie uit de oostelijke regio’s. Schiphol zal 
in ieder geval ook voor andere vliegmaatschappijen  
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aantrekkelijk moeten blijven. Schiphol participeert in 
luchthavens over de hele wereld met als doel extra 
verkeer te genereren op de Mainport, het netwerk 
van bestemmingen veilig te stellen, geld te genereren 
voor investeringen op Schiphol en om de tarieven op 
de luchthaven concurrerend te houden. En zelfs dan 
is het niet denkbeeldig dat ontwikkelingen die niet 
beïnvloedbaar zijn door Schiphol er toe leiden dat 
de rol van de luchthaven verandert. De verschuiving 
van het machtscentrum van de luchtvaart naar het 
Midden-Oosten en Azië kan er toe leiden dat de hub 
functie van Schiphol onder druk komt, en dat in de 
concurrentiestrijd tussen de Europese luchthavens 
onze Mainport het onderspit delft. De financiële 
slagkracht van deze organisaties is veel groter dan die 
van de Europeanen. Zo kan het gebeuren dat hoewel 
er fors wordt geïnvesteerd in de luchthaven Schiphol 
en in flankerende voorzieningen als infrastructuur, groei 
uitblijft of zelfs krimp van het vliegverkeer ontstaat.  
Dit zal grote economische consequenties voor de  
regio hebben. 

Weerstand
Vliegverkeer, de verkeersstromen van en naar de 
luchthaven en bedrijvigheid gerelateerd aan de 
luchthaven, hebben overlast tot gevolg. Veel van de 
weerstand die hiertegen bestaat wordt aan kleine 
groepen mensen toegeschreven die overlast ervaren 

op het gebied van geluid, slaapverstoring, luchtkwaliteit 
en gezondheid. Gelijke overlast kan verschillend 
worden ervaren, van belang is daarbij ook of er een 
economische relatie bestaat met de luchthaven of 
aanverwante activiteiten. Daarnaast bestaat ook de 
welvaartsparadox: het gegeven dat met het stijgen van 
de welvaart overlast minder wordt geaccepteerd. Het 
huidige beleid is om overlast te concentreren, zodat 
het aantal gehinderden zo beperkt mogelijk wordt 
gehouden. Door de groeiambitie van Schiphol kan de 
overlast van vliegverkeer voor de omgeving toenemen, 
ook in nieuwe niet eerder belaste gebieden. Overlast 
kan hier erger worden ervaren dan in bestaande 
gehinderde gebieden. De luchtvaart zet met name in op 
het mitigeren van maatschappelijke weerstand zoals het 
streven naar geluidsarmere vliegtuigen of maatregelen 
die geluidsoverlast zouden kunnen verminderen (ribbels 
in het landschap). Er is nog veel ontwikkelruimte om 
zuiniger en geluidsarmere vliegtuigen te ontwikkelen. Dit 
vraagt wel om grote investeringen. Schiphol lijkt zich de 
afgelopen periode terug te trekken op maatschappelijk 
terrein en daarmee aan te geven dat de omgeving er 
niet toe doet. Juist investeren in de attractiviteit van de 
regio zou kunnen bijdragen aan het verminderen van 
weerstand in de omgeving. Een ander idee dat elders is 
ingezet is klagende mensen uit de regio een baan op de 
luchthaven aan te bieden. Door economische binding 
kan de beleving van overlast veranderen.

De welvaaRtspaRaDox: 
Het gegeven Dat met Het
stijgen van De welvaaRt 
oveRlast minDeR woRDt 
geaccepteeRD
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Een horror scenario voor de luchtvaart zou kunnen zijn 
dat vliegen vanwege vervuiling, energieverspilling en 
andere overlast net zo wordt geframed als roken.  
Dit zou kunnen leiden tot een (sterke) afname van  
het vliegverkeer. 

Ruimtelijke aspecten
Haarlemmermeer kent een lage graad van urbanisatie 
en een relatief hoge kwaliteit van het leefklimaat. 
Door de jarenlange groei van Schiphol en aan 
de luchthaven gerelateerde activiteiten neemt de 
mobiliteit en daarmee de druk op de omgeving 
toe. Als compensatie  voor de toename van drukte 
en congestie kan het bestuur streven naar ruimte 
voor mensen in Haarlemmermeer. Ruimte staat hier 
voor hoge kwaliteit van suburbane verstedelijking. 
Economische groei wordt dus gekoppeld aan 
kwalitatieve groei. Andersom draagt een beter 
leefklimaat bij aan de aantrekkelijkheid van de regio en 
is daarmee een randvoorwaarde voor potentiële groei 
van de economie. 

Kwetsbaarheid en Veiligheid
Naast potentiële economische kwetsbaarheid van de 
luchthaven zijn nog andere aspecten van belang. Door 
de ligging van Schiphol beneden NAP kan het stijgen 
van het zeewaterniveau door klimaatverandering 
of een doorbraak van de dijk langs de Ringvaart 

tot toekomstige onveilige situaties leiden of grote 
investeringen vergen om dit te voorkomen. Het 
vliegen zelf is steeds veiliger geworden. Echter, de 
veiligheidsdreiging ten gevolge van terrorisme bestaat 
en heeft grote financiële consequenties. Op dit 
moment wordt 30 procent van de omzet van luchtvaart 
gebruikt om veiligheid te bekostigen. Dit was 5 procent 
in het jaar 2001 voor 11 september. De afhankelijkheid 
van computertechnologie voor het functioneren van 
de luchthaven in de drukke Europese regio kan door 
uitval of cyber-aanvallen tot het lamleggen van het 
vliegverkeer leiden. Als de focus van de luchthaven 
teveel op alleen economische motieven is gericht 
en groei van de luchthaven wordt gerealiseerd ten 
koste van de omgeving kan dit tot grote weerstand 
bij bevolking of actiegroepen leiden. Dit zou kunnen 
uitmonden in sabotage. De kans dat dit gebeurt wordt 
laag ingeschat. Dat is mede toe te schrijven aan 
vertrouwen in de politiek en de rechtstaat. Politieke 
instabiliteit kan ook hier zijn effect hebben. De 
infrastructuur van en naar de luchthaven is kwetsbaar 
en er is weinig redundantie. Ten gevolge van een 
incident of sabotage met relatief eenvoudige middelen 
zou een verkeersinfarct kunnen ontstaan met grote 
consequenties voor het vliegverkeer. Meer algemene 
risico’s voor vliegverkeer ontstaan bijvoorbeeld uit 
de kans op verspreiding van reflexieve virussen die 
van mens tot mens worden overgebracht. Dit kan tot 

structurele vermindering van vliegverkeer leiden. 

Diversifiëren economie
Logistiek is de dominante bedrijfstak in 
Haarlemmermeer en de Metropoolregio Amsterdam. 
Deze afhankelijkheid kan bij vraaguitval grote 
consequenties hebben voor de economie en de 
welvaart in onze regio. Diversificatie van de economie 
kan negatieve effecten dempen van het verminderen 
van logistieke en luchthaven-activiteiten. Hoe stimuleer 
je diversificatie van de economie? Het dilemma is: ga je 
proberen te diversifiëren onafhankelijk van dominante 
bedrijfstak/ logistiek of zijn er mogelijkheden om in 
het verlengde hiervan activiteiten te ontwikkelen? 
Waarbij er binnen luchtvaart en logistiek zelf ook 
nog mogelijkheden zijn om te diversifiëren. Je kan 
hierbij denken aan ontwikkeling van de non-aviation 
activiteiten of een karakterverandering van de 
logistiek. Minder dozen schuiven, verplaatsing van 
logistiek naar de haven, en meer waarde toevoeging/ 
opwaardering in het proces. Hoogwaardig toerisme 
is een potentie, maar hierover is weinig kennis 
beschikbaar. Het is een researcharme bedrijfstak. Juist 
hierom is samenwerking met andere partijen belangrijk. 
Modern mainport beleid zou vorm moeten geven aan 
samenwerking met o.a. de Amsterdam Economic 
Board, hotels, de NS, Schiphol, musea, de grote 
steden in de regio en het rijk. 
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4.3 Klimaat in relatie tot water

Deze gemeente heeft een bijzondere locatie binnen 
de Randstad. Haarlemmermeer huisvest Schiphol, 
wordt doorkruist door vier rijkswegen, heeft afgelopen 
decennia een sterke expansie gekend van de 
gebouwde omgeving, bevindt zich onder het niveau 
van de zeespiegel en er vindt veel economische 
activiteit plaats. Allerlei vraagstukken en onzekerheden 
rondom klimaat, water, milieu en leefomgeving 
doen zich voor. Deze aspecten zijn enerzijds een 
randvoorwaarde voor economische activiteiten, maar 
hebben ook een sterke relatie met de kwaliteit van het 
leefklimaat in de polder.  

Tijdens de zoektocht naar de kritische onzekerheden 
voor Haarlemmermeer zijn veel vragen opgekomen 
met betrekking tot het klimaat en water in de toekomst. 
Klimaat gerelateerde vragen vormden ongeveer een 
vierde deel van alle vragen die zijn gesteld over toe-
komstige onzekerheden. Een selectie van deze vragen: 
Hoe is het in de toekomst gesteld met de luchtkwali- 
teit? Moet een deel van de polder onder water worden 
gezet als gevolg van de klimaatverandering? Hoe staat 
het met de verzilting? Wat is de kwaliteit en beschik-
baarheid van zoetwater? Hebben we in de toekomst 
nog droge voeten? Zijn we nog afhankelijk van fossiele 
brandstoffen? Zijn er nog agrarische activiteiten? 

Aangezien klimaatverandering vooral een mondiaal 
probleem is, is het van belang om te zien welke risico’s 
momenteel worden onderkend. Onder andere  
watervoorziening crises, falende klimaatadaptatie,  
toename van broeikasgassen, resistente virussen en 
bacteriën en extreem weer zijn risico’s die benoemd 
zijn door het World Economic Forum (2012 en 2013) in 
het jaarlijkse rapport Global Risks. Veel van de  
genoemde risico’s gelden uiteraard niet alleen voor  
Haarlemmermeer. Daarom zetten wij uiteen welke 
specifieke kenmerken van Haarlemmermeer aandacht 
vragen binnen dit thema. 

Gevoeligheid voor waterkwesties cultureel 
verankerd
Haarlemmermeer heeft een bijzondere band met water: 
vroeger was het een meer, en sinds 1852 een polder 
onder het niveau van de zeespiegel (gemiddeld -4,7 
meter N.A.P.). Een gebied onder zeeniveau ondervindt 
logischerwijs meer risico’s wat betreft waterveiligheid. 
Het besef dat dit een belangrijk issue is, is al te zien 
aan het Raadhuis in Haarlemmermeer. De raadzaal  
op de eerste verdieping ligt op zeespiegel niveau.  
Het kunstwerk in de hal (zie afbeelding), drie 
peilstokken die beginnen op de begane grond en 
eindigen op de eerste verdieping, geeft met een 
blauwe lijn het N.A.P. aan.

 

Kunstwerk in hal gemeentehuis Haarlemmermeer
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Klimaatverandering en  
de onzekerheden in hoofdlijnen
Het Deltaprogramma werkt aan een integrale strategie 
om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van 
de klimaatverandering. Het gaat om ingrijpende 
fysieke ontwikkelingen zoals hogere én lagere 
rivierafvoer, veranderingen in de extreme neerslag, 
zeespiegelstijging, bodemdaling en verzilting. Om 
dit in beeld te brengen zijn Deltascenario’s gemaakt 
voor 2050 en 2100. De belangrijkste factoren die deze 
scenario’s vormen zijn de klimaatverandering en de 
sociaaleconomische ontwikkelingen. Een groot deel 
van de inhoud van deze scenario’s is ook van groot 
belang voor Haarlemmermeer. 
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DRUK
Resultaat van matige klimaatverandering  

en sterke groei van economie en bevolking

STOOM 
Resultaat van snelle klimaatverandering  

en sterke groei van economie en bevolking

- Inwoneraantal Nederland 
  nadert 25 miljoen in 2100
- Geconcentreerde verstedelijking in 
  klimaatadaptieve steden
- De landbouw intensiveert, het areaal 
  grasland neemt af
- Hoogwaardige aaneengesloten 
  natuurgebieden, zoals wetlands, krijgen 
  meer aandacht
- De matige klimaatverandering leidt tot 
  beperkte verandering van lage en hoge 
  afvoeren van de grote rivieren

Inwoneraantal Nederland  - 
  nadert 25 miljoen in 2100

Sterke toename van verspreide  - 
  verstedelijking, ook in kwetsbare 

  Deltagebieden. De Randstad groeit dicht.
Landbouwareaal neemt af; de teelten  -

  worden intensiever en grootschaliger
Recreatienatuur is van toenemend belang  -

  voor de bevolking
Steeds vaker extreem lage én extreem  - 

  hoge afvoeren van grote rivieren, terwijl de 
  zeespiegel extra stijgt. Extreme droogte en 

  hevige buien komen vaker voor

RUST 
Resultaat van matige klimaatverandering  

en lage groei van economie en bevolking 

WARM 
Resultaat van snelle klimaatverandering  

en lage groei van economie en bevolking 

- Inwoneraantal neemt af tot 12 miljoen in 2100
- Verstedelijking neemt geleidelijk af; 
  bebouwing in kwetsbare gebieden 
  overbodig
- Landbouwareaal verandert weinig
- Natuurareaal kan groeien
- Nieuwe energie- en milieutechnologie 
  maken transitie naar duurzame regionale 
  economie mogelijk
- De matige klimaatverandering veroorzaakt 
  slechts een beperkte verandering in het 
  voorkomen van lage en hoge afvoeren 
  van grote rivieren

Inwoneraantal neemt af tot 12 miljoen in 2100  -
Verstedelijking neemt geleidelijk af,  -

  verpaupering steden, leegloop dorpen
Tot 2050 neemt areaal landbouw af,  - 

teelt van andere gewassen
 Natuurareaal kan groeien  -

Snelle klimaatverandering leidt tot extreem  - 
  lage én extreem hoge afvoeren van grote 

  rivieren, bevaarbaarheid in het geding

Sociaaleconomische krimp

Tabel: de hoofdlijnen van de deltascenario’s met betrekking  

tot het klimaat (Deltares en PBL, 2013)
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school en op het werk en het leidt tot veel meer 
energieverbruik door het gebruik van airco’s. De 
relatieve openheid en relatief lage bebouwing elders 
in de polder zorgen ervoor dat meer windcirculatie 
kan plaatsvinden, waardoor de warmte daar minder 
blijft hangen. In vergelijking met de grote steden komt 
hittestress in Haarlemmermeer echter minder voor 
(door stedenbouwkundige opzet), waardoor dit juist 
een aantrekkelijker gebied kan worden om te wonen, 
werken en recreëren. 

Toenemende temperaturen bieden voor de regio ook 
kansen met betrekking tot toerisme en recreatie. Door 
de toename van het aantal warme en droge dagen 
zullen mensen eerder bereid zijn om hun vrije tijd 
buiten de deur door te brengen. 
 
De KNMI en Deltascenario’s laten ons zien dat de 
neerslag in de toekomst veel extremer en wisselvalliger 
kan zijn. Naar verwachting zal er meer neerslag 
vallen in de zomer en minder neerslag in de winter. 
Tegelijkertijd kan de hoeveelheid neerslag erg gaan 
schommelen en ontstaan er meer piekmomenten. Dit 
betekent dat het watersysteem in staat moet zijn om 
ineens veel water tegelijk aan te kunnen, maar ook zal 
moeten kunnen omgaan met periodes van droogte. Dit 
zal ook een effect hebben op de land- en tuinbouw in 
Haarlemmermeer (42% van het oppervlakte bestaat 

uit landbouwgrond). Wellen, stijgende temperaturen 
en wisselvalliger neerslag hebben niet alleen effect op 
landbouw (verschraling van de productie), maar ook op 
het (stedelijk) groen. Het groen zorgt voor de vergroting 
van de leefbaarheid en afname van hittestress bij 
stijgende temperaturen in de zomer.  
 
In de onderstaande afbeelding zijn de primaire 
aspecten van het klimaat te zien voor Nederland.

 

Één van de belangrijkste factoren op het gebied van 
klimaatverandering is het broeikaseffect/ opwarming 
van de aarde. Wetenschappers over de hele wereld zijn 
het er grotendeels over eens dat het klimaat verandert 
en dat de aarde opwarmt. De toekomstscenario’s over 
in welke mate en met welke snelheid de temperaturen 
zullen stijgen verschillen wel. 

Een direct gevolg van de stijging van de temperatuur is 
het smelten van de ijskappen op de polen en daarmee 
de stijging van het waterpeil op de oceanen. Volgens 
het KNMI (2006) zal de zeespiegel aan de Nederlandse 
kust daarmee 35 tot en met 85 centimeter stijgen. De 
gemiddelde jaarlijkse temperatuur zal in Nederland 
tussen 1,8 en 5,1 graden Celsius toenemen tussen  
nu en 2100.  

Stijgende temperaturen hebben uiteraard verschillende 
effecten op ons leven. Binnen stedelijke gebieden kan 
het fenomeen hittestress steeds frequenter voorkomen. 
Dat geeft voor Haarlemmermeer een gedifferentieerd 
beeld. Binnen de meest dichtbevolkte woongebieden 
(vooral de gebieden waar hoogbouw meer voorkomt) 
van de gemeente kan dat weleens leiden tot een 
aantal ongewenste effecten: ouderen en mensen 
met diabetes en hart- en vaatziekten lopen een 
verhoogd gezondheidsrisico, het aantal buurtconflicten 
neemt toe, er ontstaan concentratieproblemen op 

Jaarlijkse neerslag
-5 tot +6%

Rivierafvoeren
Rijn gemiddeld winter: +12 tot +27%
Rijn gemiddeld zomer: -41 tot +1%
Rijn extreem hoge afvoeren:
4 tot 40 keer vaker

Jaargemiddelde temperatuur
+1,8 tot +5,1oC

Natte perioden
10-daagse neerslagsom
die een in de 10 jaar 
wordt overschreden:
Winter: +8 tot +24%

Bron: KNMI (2006 scenario’s) www.pbl.nl

Mogelijke klimaatveranderingen 1990 - 2100

Droge perioden +7 tot +30%
Potentiële verdamping

Zeespiegel Nederlandse kust
+35 tot +85cm

Afbeelding: primaire aspecten klimaatverandering (KNMI, 2006)
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Uiteraard is dit voor een groot deel een nationaal of 
regionaal vraagstuk. Er moet echter wel rekening 
worden gehouden met de mogelijke effecten op lokale 
schaal. Gezien de bijzondere waterhuishouding van 
Haarlemmermeer is het belangrijk om in beeld te 
brengen wat de impact van klimaatverandering op 
Haarlemmermeer teweeg kan brengen (zie afbeelding). 
 
 

Grondwater en verzilting: een meervoudige oorzaak
Het zeewater dat Haarlemmermeer ooit overspoelde, 
werd in de loop van de jaren zout grondwater. Dit zit 
nog steeds in de ondergrond van deze polder. Doordat 
de polder diep ligt, wordt grondwater vanuit de hoger 
gelegen gebieden, zoals duinen en plassen, deze kant 
opgedrukt. Stijging van de waterspiegel heeft daarmee 
een versterkt effect op de grondwaterstand. 

Daardoor stroomt ook het zoute grondwater langzaam 
omhoog. Op de plaatsen waar dit zoute water het 
oppervlaktewater raakt of vlak bij de oppervlakte 
komt, geeft dit problemen, vooral voor boeren die 
zoetwater nodig hebben. Naar verwachting neemt 
het zoutgehalte in het kwelwater zo de komende 
vijftig jaar met een kwart toe: het wordt dan brak 
water. Zogenaamde ‘wellen’ versterken dit effect. 
Dit zijn kleine doorgangen in de bodem waarin het 
zoute grondwater versneld en in grote hoeveelheden 
naar boven komt. Uit de toekomstverkenning 
watergovernance blijkt dat de causale relatie tussen de 
verzilting en zeespiegelstijging niet heel sterk is. Het 
is een relatief autonoom proces dat plaats vindt, maar 
klimaatverandering heeft wel een versterkend effect op 
de verzilting.  

Zout oppervlaktewater dringt via de rivieren 
steeds verder oostwaarts het land binnen door 
zeespiegelstijging en afnemende waterdruk van de 
rivieren in droge perioden. Voor het terugdringen 
van dit zoute oppervlaktewater is voldoende 
aanvoer van zoet rivierwater nodig. Langere droge 
perioden versterken dit effect nog meer, omdat het 
watervolume van de rivieren afneemt en er gelijktijdig 
meer zoetwater nodig is voor doorspoeling vanuit de 
Ringvaart in Haarlemmermeer. De Ringvaart wordt met 
zoet water gevoed vanuit inlaatpunten in de rivier bij 

Zeespiegelstijging

(zout oppervlaktewater 
komt verder oostwaarts 
in de rivieren)

Effecten
 Inlaadpunten zoetwater 
 niet langer bruikbaar

 Doorspoelen polder met   
 zoetwater beperkt

(extremer: Heviger buien, 
maar ook langere perioden 
van droogte)

Neerslag

(zout grondwater komt naar de oppervlakte)

Rivier

Verzilting polder

Afbeelding: belangrijke ontwikkelingen op het gebied van klimaat en water in de toekomst van Haarlemmermeer
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Gouda. Door een afnemend volume in de rivier kan 
de toevoer van zoet water richting Haarlemmermeer 
worden stilgelegd. Hierdoor is er onvoldoende 
spoelwater beschikbaar voor Haarlemmermeer, met 
grote effecten voor de land- en tuinbouw. Verdroging 
van de grond zorgt ervoor dat meer zoetwater nodig 
is voor de besproeiing van landbouwgronden en 
dus wordt het effect nog sterker. Het is moeilijk 
in te schatten of verzilting een langzame gestage 
verandering is, of dat er mogelijk ook een omslagpunt 
wordt bereikt door het samenkomen van meerdere 
factoren dat er toe kan leiden dat er een versneld 
neergaand proces wordt ingezet. Zout water creëert 
andere landschappen, er zijn maar weinig planten of 
gewassen die daar tegen kunnen. Belangrijke vraag  
is: kunnen we in de toekomst omgaan met een  
zoute omgeving?  

Is de polder eindig?
Op de lange termijn zal het behouden van de 
polder steeds meer gaan kosten. Dit komt door 
het fysieke karakter van polders en geldt zeker 
ook voor Haarlemmermeer. Het ontwerp van de 
Haarlemmermeerpolder met een beperkt aantal 
sloten voor waterberging en afvoer, en het in de loop 
der tijd her en der dempen van sloten versterkt de 
problematiek. Omdat er geen fijnmazig slotenstelsel 
is dat het opwellende grondwater vroegtijdig kan 

afvoeren kan dat gemakkelijk de oppervlakte bereiken. 
Tegelijk worden door heiwerkzaamheden voor 
bebouwing en aanleg van infrastructuur geboord 
door de relatief dunne niet-waterdoorlatende bodem. 
Daardoor kan het grondwater weglekken naar boven. 
Om al deze problemen te ondervangen worden in 
plaats van een fijnmazig slotenstelsel steeds bredere 
sloten aangelegd, waardoor de spanning op de sloten 
te groot wordt. Dan wordt er steeds dieper ontwaterd, 
met steeds diepere en bredere sloten. Hierdoor kom 
je uiteindelijk door de waterkerende laag heen en gaat 
het land afbrokkelen. Dan kom je uiteindelijk terecht 
in een natuurlijke staat of is veel reparatiewerk nodig. 
De herstelwerkzaamheden worden steeds duurder, 
omdat het vaker gaat voor komen. Wellicht dat er dan 
uiteindelijk wordt besloten om dan stukken polder 
terug te geven aan de natuur.  

Tegelijkertijd wordt er vaak vanuit gegaan dat juist de 
droogmakerijen veiliger zijn dan de rest van het land. 
Er is een aanname dat de Ringdijk standzeker is bij 
overstroming grote wateren. De onzekerheid over 
veiligheid en het overstromingsrisico van regionale 
keringen blijft. De vraag is te stellen of de verzamelde 
aannames niet leiden tot schijnzekerheid. 

naaR veRwacHting 
neemt Het zoutgeHalte 
in Het kwelwateR De 
komenDe vijftig jaaR 
met een kwaRt toe 
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4.4 Bestuur in  
 relatie tot de samenleving

De derde kritische onzekerheid binnen de 
scenariostudie is mede in beschouwing genomen 
op voorstel van het gemeentebestuur. Wij hebben 
dit verlangen geïnterpreteerd als het bewustzijn 
dat gegeven de specifieke geschiedenis en huidige 
opbouw van de lokale samenleving de mogelijke 
van buiten komende toekomstige onzekerheden 
aangaande de verhouding tussen samenleving en 
bestuur van bijzonder belang voor Haarlemmermeer 
zullen zijn. We hebben daarvoor ook onze 
verkenningen Toekomst van de Lokale Democratie  
en Toekomst van de Sociale Sfeer benut.  

De onderstaande greep uit de vragen over de toekomst 
die in werkconferenties zijn gesteld geeft een beeld van 
de aard van de onzekerheden waarop wordt gedoeld:
Zal de afhankelijkheid van de overheid afnemen?  
Welke sociografische opbouw zal zich ontwikkelen 
in Haarlemmermeer? Hoe groot is het gebrek aan 
identiteit en verbondenheid? Is de omgeving nog 
leefbaar en veilig? Hoe zal de lokale democratie 
eruit zien? Hoe ziet de verzorgingsstaat eruit? Hoe 
is de financiële situatie na de decentralisaties op 
het sociaal domein? Zijn bewoners tevreden? Heeft 
Haarlemmermeer straks nog een autonoom bestuur? 

Hoe is de verhouding tussen zelfredzame mensen
en hulpbehoevenden?  

De verhouding tussen overheid en samenleving 
beperkt zich niet tot de gemeente. Andere 
overheidslagen (het rijk en de provincie) en 
andere (semi-)publieke instanties (Belastingdienst, 
zorginstellingen, woningcorporaties) hebben elk 
hun eigen invloed op deze verhouding, ook binnen 
Haarlemmermeer.  
 
Het lokaal bestuur zal de komende tijd voortdurend 
onderhevig zijn aan verandering. Welke kant het op  
zal gaan is echter onzeker. De verwachting is dat na 
2015 een nieuwe versoberde verzorgingsstaat zal 
ontstaan op gemeentelijk niveau. Gemeenten moeten 
zelf leren hoe ze omgaan met de nieuwe taken.  
Er is meer te doen, meer te kiezen, maar met minder 
geld. Maar of de decentralisatie duurzaam zal zijn,  
is evenzeer onzeker.  

Is de huidige crisis alleen economisch of is er ook 
sprake van een democratische crisis? Wat gebeurt er 
wanneer een groot deel van de bevolking het heft in 
eigen hand neemt? Welke rol neemt en krijgt de lokale 
overheid dan? Met welke negatieve effecten dient de 
overheid rekening te houden en aan welke positieve 
ontwikkelingen kan de overheid de ruimte geven? 

Het veRscHil tussen 
zelfReDzamen en 
kwetsbaRen zal
steeDs gRoteR woRDen
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Hoe kan dit landschap, rekening houdend met de 
specifieke sociografie van Haarlemmermeer, eruit 
komen te zien? 
 
In deze paragraaf beschrijven wij mogelijke toekomsten 
aangaande de verhouding tussen samenleving en 
bestuur in algemene zin, incidenteel wordt ingegaan 
op de specifieke situatie van Haarlemmermeer. Deze 
beschrijving moet dienst doen om naderhand iets op 
te merken over de grenzen van de handelingsruimte 
waarover Haarlemmermeer zelf zal beschikken.

Veranderende	verhoudingen		
in	het	publieke	domein	

Fundamentele veranderingen aanstaande  
maar onzeker
We zien dat een soort ‘we-doen-het-zelf-wel-
democratie’ in opmars is, als reactie op de 
traditionele collectieve instituties die falen in 
het tegemoetkomen van de behoeften van de 
hedendaagse samenleving. Banken, pensioenfondsen, 
verzekeraars, overheidsinstanties, woningcorporaties, 
onderwijsinstellingen, zorginstellingen, vakbonden, 
voedselproducenten, kerken en andere collectieve 
arrangementen hebben de afgelopen periode een flinke 
imagodeuk opgelopen. Tevens heeft een toenemend 
deel van de bevolking steeds minder vertrouwen in de 

politiek en zijn individuele burgers minder ideologisch 
ingesteld. Het aantal zwevende kiezers neemt met 
elke verkiezing toe en het aantal leden van politieke 
partijen is historisch laag. Tegelijkertijd zien we dat 
allerlei lokale initiatieven ontstaan die op eigen wijze 
antwoord proberen te geven op de maatschappelijke 
vraagstukken die spelen. 

De democratie en de verhoudingen tussen de overheid 
en samenleving die we al decennia kennen zijn onder-
hevig aan stevige verandering. Zal de participatieve 
democratie de representatieve democratie overbodig 
maken of zal de representatieve democratie harder 
nodig zijn dan ooit?  

Representatie van burgers is steeds lastiger door in-
dividualisering. Vluchtigheid in de politiek neemt toe. 
Nieuwe vormen van representatie vinden plaats in 
kortstondige verbanden van burgers die een bepaald 
belang behartigen. De dominantie van grote midden-
partijen vermindert en burgers kiezen niet langer jaren-
lang consistent voor een vaste partij.  

In toenemende mate bepalen mensen hun mening per 
onderwerp. De optelsom van deze opvattingen laat 
zich lastig in een duidelijke ideologische stroming vat-
ten. De vraag is of het huidige stelsel in staat is om de 
nieuwe vormen van representatie te accommoderen. 

In de politiek heeft de combinatie van oude en nieuwe 
media geleid tot medialogica. De media bepalen in 
steeds hogere mate het toneel waarop de politiek zich 
afspeelt en de mechanismen waarmee het politieke 
spel wordt gespeeld. Wat wij kennisdemocratie noe-
men, leidt tot de hype op de troon, en tot minder dan 
optimaal functioneren van de klassieke representatieve 
democratie. Daarnaast is de perceptie vaak sterker dan 
de feiten. 

Met de opkomst van sociale media veranderen de ver-
houdingen tussen instituties, tussen overheid en bur-
gers, en tussen burgers onderling. Deïnstitutionalering 
en detraditionalisering worden bevorderd, doordat de 
nieuwe media het makkelijker maken om al dan niet 
tijdelijke collectieven te organiseren. Burgers maken 
in toenemende mate gebruik van vooral nieuwe media 
om transparantie en verantwoording van bedrijven en 
instituties af te dwingen. 

Hoe houdt de democratie zich onder de verschuiving 
van het debat naar de media-arena? Wat betekent het 
verlies aan ‘common ground’ voor het functioneren van 
de representatieve democratie? Nieuwe media maken 
het makkelijker voor burgers om controle uit te oefe-
nen op instituties, waaronder de overheid. Leidt dit tot 
meer openheid of juist tot afscherming van (overheids)
informatie en besluitvorming? 
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Gedurende langere tijd, vooral in de tachtiger en 
negentiger jaren, bestond er in Nederland een redelijke 
brede consensus over de aanpak van sociaalecono-
mische vraagstukken. Hoe komen we tot besluitvorm-
ing over dergelijke vraagstukken in een periode van 
versnippering van het politieke speelveld en onenigheid 
in ‘de polder’? 

Het is in ieder geval dat het oude traditionele systeem 
zal veranderen en niet meer voldoet aan de eisen 
van de huidige tijd. De vraag is echter is of er nieuw 
evenwicht zal ontstaan of dat de dynamiek permanent 
is. Duidelijk is dat er een systeem moet zijn dat kan 
anticiperen op een veranderende omgeving.  

Sterk impliciet beroep  
op sociale cohesie en solidariteit
Hoewel de trend van individualisering doorzet wordt 
door allerlei boodschappen die de Rijksoverheid 
verzendt een impliciet beroep gedaan op solidariteit 
en sociale cohesie. De overheid ‘laat los’ en ‘trekt zich 
terug’, er wordt meer gebruik gemaakt van de ‘kracht 
van de burger en samenleving’ en mensen moeten 
‘zelf- of samen-redzaam’ zijn.  

Tegelijkertijd zien we ook dat gemeenten bezuinigen 
op club- en buurthuizen, terwijl meer wordt verwacht 
van de samenleving. Er wordt bezuinigd op deze soort 

voorzieningen, omdat dit het deel is dat vrij besteed 
kan worden. Er is sprake van veel verandering langs de 
lat van veel oude gereedschappen. 

Er is veel diversiteit in de sociografie van 
Haarlemmermeer. Binnen de oude kernen bestaat 
veel sociale cohesie en contact; in de nieuwere wijken 
is dat veel minder het geval. Er is daarmee nog veel 
potentie in scheppingskracht en betrokkenheid in 
Haarlemmermeer. Het kan anderzijds ook leiden tot 
mogelijke spanningen wanneer burgers zelf gevraagd 
worden meer te doen. Sommige gebieden hebben 
daarom een andere aanpak nodig dan andere. Het 
verschilt per gebied hoe leden van de samenleving 
voor elkaar zorgt en dus is maatwerk vereist.  

Bij een gemeenschap die hecht is, is er meer sprake 
van inclusie, maar ook sprake van sterkere exclusie. 
Een hoge mate van interne solidariteit zorgt ook voor 
hoge muren aan de buitenkant. Stedelijke gemeen-
schappen kunnen over het algemeen meer aan. Er is 
zowel minder inclusie als exclusie. Het netwerk sluit 
daarbij alleen diegenen in die waarde toevoegen aan 
het netwerk. Veel mensen in Haarlemmermeer zijn 
te beschrijven in termen van kosmopolitisch, netizen 
(nieuwe vorm van citizens die vooral op het internet 
leven) en netwerkstedeling. Deze groep hoort nergens 
volledig bij. Dus doen verschijnselen van in- en uitsluit-

ing zich in dit soort groepen veel minder voor.  
Dit heeft zowel voor- als nadelen.  

Burgers zijn de afgelopen 30 jaar door de overheid 
weggeorganiseerd uit de zorg. Nu wordt de burger 
juist door de overheid om hulp gevraagd. De overheid 
heeft gedurende lange tijd solidariteit in de weg geze-
ten door alles voor iedereen te regelen met collectieve 
voorzieningen die met belastinggeld werden betaald. 
Momenteel wordt helpen en participeren gestimuleerd 
met financiële prikkels: leidt dit tot een klant-aanbieder-
relatie in plaats van altruïsme? Aan de andere kant: is 
morele verplichting dan wel wenselijk? We hebben in 
ieder geval gezien dat de overheid geen solidariteit kan 
produceren (wel faciliteren), maar ze kan haar wel  
kapot maken. 

Het is niet zeker hoe de sociale cohesie in de stede- 
lijke gebieden zich ontwikkelt. Aan de ene kant is het 
mogelijk dat in steden er een sterke segregatie tussen 
verschillende bevolkingsgroepen optreedt, waardoor 
er duidelijke verschillen ontstaan in wijken binnen de 
stad. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid, maar 
tevens voor een (sterk) solidariteitsgevoel binnen de 
verschillende groepen. Het is ook mogelijk dat binnen 
steden de individualisering zich sterker ontwikkelt, 
waardoor een onderling solidariteitsgevoel tussen 
stedelingen nagenoeg verdwijnt.
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De combinatie van individualisering en medialisering 
leidt tot nieuwe vormen van ‘tribalisering’, waarin 
mensen zich alleen nog maar oriënteren op 
geestverwanten en zich afkeren van andere groepen. 
Dat leidt tot een verlies aan gemeenschappelijkheid 
en nieuwe segmentatie. Het is onduidelijk of de 
verspreiding van de nieuwe media zich onder alle lagen 
van de bevolking even snel voltrekt. In samenhang 
daarmee is het onzeker hoe de verhouding tussen 
verschillende sociale groepen in de samenleving zich 
ontwikkelt als deze verspreiding van nieuwe media 
zich in zeer verschillend tempo voltrekt. Is de invloed 
van nieuwe media, met andere woorden, evenwichtig 
verdeeld over de bevolking, of leidt die invloed tot 
nieuwe scheidslijnen? Door technologie zijn sommige 
burgers niet meer in beeld. Hebben ze zich helemaal 
uit het zicht onttrokken of zijn ze juist nog beter in 
beeld door digitale patronen? 

Zorgkosten stijgen de komende jaren sneller dan 
de economie. Het aandeel zorguitgaven in het 
bruto binnenlands product was in 2008 8,7% en is 
in 2010 gestegen tot 13,2%. In 2010 betaalde een 
modaal gezin 23% van zijn inkomen aan collectieve 
gefinancierde zorg. Als het financieringsmodel voor 
zorg ongewijzigd blijft, dan nemen deze betalingen 
toe tot 36% in 2040. Deze toename wordt veroorzaakt 
door de consumptie van meer en steeds betere zorg. 

Het overgrote deel van de zorg (83% in 2010) wordt 
collectief gefinancierd en betaald uit belastingen en 
premies. Mensen (vooral jongeren) krijgen steeds 
sneller een medisch label opgeplakt. Het aantal 
klanten van de ‘Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten’ (WAJONG) verviervoudigde 
in de laatste vijftien jaar. Ook het aantal klanten 
voor de jeugdzorg en de ‘Algemene wet bijzondere 
ziektekosten’ (AWBZ) stijgt snel. 

Hoe ontwikkelt de solidariteit binnen de zorg en sociale 
zekerheid zich, als we te maken krijgen met een 
langere periode van lage economische groei, waarin 
overheidsfinanciën onder druk staan? Dit kan ons 
dwingen lastige keuzes te maken. Is er een plafond 
aan wat wij bereid zijn te betalen voor een goede 
gezondheidszorg en sociale voorzieningen? 

Solidariteit om voor nog betere zorg voor anderen te 
betalen kan afnemen, vooral wanneer er zorg nodig 
is door ‘eigen toedoen’ (drinken, roken, ongezond 
eten). Is er in de toekomst ook nog maximale 
risicosolidariteit? Het verschil tussen zelfredzamen en 
kwetsbaren zal komende tijd steeds groter worden.
Vroeger werden fraudeurs als hulpbehoevend 
behandeld, nu worden hulpbehoevenden als fraudeurs 
benaderd. Verandert de verzorgingsstaat in een 
controlestaat? 

is eR een plafonD aan 
wat wij beReiD zijn te 
betalen vooR goeDe 
gezonDHeiDszoRg en 
sociale vooRzieningen? 
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Een groeiend aantal ouders en kinderen doet een 
beroep op voorzieningen in jeugdzorg en geestelijke 
gezondheidszorg. De geografische afstand tussen 
grootouders en hun -mogelijk zorg verlende kinderen 
is toegenomen. Dit is ook vooral te zien bij de 
zogenaamde netwerkstedelingen. Welke invloed heeft 
de vergrijzing, en de daarmee gepaard gaande stijging 
van de zorgkosten, op het beroep dat mensen doen op 
hun familie en persoonlijke netwerk? 

Transitie sociaal domein: tussen ruimte en regels
Er heeft de afgelopen eeuw een sterke taakverdeling 
tussen economische actoren plaatsgevonden. Een 
ieder doet waar hij goed in is en zodoende wordt 
de algemene productiviteit verhoogd. Voor (semi)
collectieve voorzieningen zorgt de overheid met 
belastinginkomsten. De burger is klant en consument. 
Er is veel vrijheid ontstaan sinds de jaren 60, maar 
er is onvoldoende verantwoordelijkheid gegeven. De 
algemene boodschap was daarbij: de burger hoeft 
het niet te doen, want de overheid doet het wel. Maar 
hoewel de overheid steeds meer is gaan doen, is 
de burger steeds minder tevreden over de overheid. 
Daarom is er een voortdurend debat over de rol die de 
overheid zou moeten hebben.  

De representatieve democratie is er tot nu vooral 
geweest voor de collectivistische collectiviteit: dus 

voor bureaucratie, grote schaal en beperking van 
uitsluiting. Participatieve democratie is er voor de 
individualistische collectiviteit: dus voor maatwerk, 
op menselijke maat, maar ze leidt vaak ook tot 
uitsluiting. De hoofdgedachte achter de komende 
decentralisaties is dat de centrale overheden tot nu 
toe dingen hebben geregeld op een bureaucratische, 
gestandaardiseerde wijze, op grote schaal, en dat 
zorg en welzijn nu dichterbij de burger moeten  
plaatsvinden, met een actievere rol van de burger, met 
meer handelingsvrijheid en de lokale overheid in een 
soort regiefunctie. En alles moet uiteraard goedkoper, 
omdat de kosten de pan zijn uitgerezen.  

De werkelijkheid is echter complexer dan hierboven 
beschreven. Wat als de tegenstrijdigheid en 
onzekerheid permanent blijven bestaan binnen het 
sociaal domein? Dat is niet geheel onrealistisch.  
Er is geen sprake van conceptuele consensus. Dit 
geldt zowel voor de governance (“hoe regelen we 
dingen met elkaar?”) als voor de financiering (“hoe 
betalen we en wat betalen we?”). 

Vernieuwing wordt hier langs de meetlat van 
het verleden gelegd. Er wordt gesproken over 
loslaten, maar we hebben alsnog te maken met 
instituties (vakbonden, politieke verantwoording, 
inspecties, zorgverzekeraars) die vernieuwing en 

De buRgeR is steeDs 
minDeR tevReDen
oveR De oveRHeiD 
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handelingsvrijheid bemoeilijken en beperken. We 
kunnen er vanuit gaan dat dingen mis zullen gaan 
na de decentralisaties, want waar verandering is, 
zijn er ook risico’s. Incidenten kunnen, onder het 
mom van ‘dit nooit meer’, leiden tot een overmaat 
aan regels om risico’s in te dammen. Incidenten 
zijn politiek gezien vaak gunstig. Bovendien dreigen 
overspannen verwachtingen. Uit vrees voor claims 
dreigen overheidsorganen een terughoudende 
opstelling te kiezen. Daardoor dreigt een aantasting 
van de daadkracht van de overheid. Nederland wordt 
voor een groot deel bestuurd door reacties op hypes, 
inspectierapporten en publieke verontwaardiging 
en niet door democratische wetgeving. Dit is de 
afgelopen decennia al te zien in het onderwijs. Deze 
bestuursvorm lijkt daarmee meer op een autoritair 
regime dan op een democratie. Een mogelijke 
toekomst is daarom dat de gemeente een kloon  
van het rijk blijft en dat er geen wezenlijke verandering 
optreedt.   

Mensen accepteren in afnemende mate dat ze risico’s 
lopen. Schade moet worden voorkomen en als dat 
niet lukt, dan verlangt men compensatie. Indicatief 
voor een afnemende acceptatie van risico’s, is dat 
steeds meer mensen een rechtsbijstandsverzekering 
hebben. Onder meer daardoor is de vrees 
gerechtvaardigd dat de verantwoordelijkheid voor 

fysieke veiligheid bovenmatig op het bordje van de 
overheid terechtkomt. Er gaat iets mis, mensen kijken 
naar de overheid en de overheid is geneigd aan de 
verwachting tegemoet te komen (risico-regelreflex). De 
beleidsdynamiek leidt tot een meer dan proportionele 
aandacht voor zichtbare incidenten. Daardoor dreigt 
een inefficiënte allocatie van middelen. Risicoreductie 
heeft een prijs. Het doet niet alleen een beroep op 
schaarse middelen. Het vraagt ook offers in termen van 
privacy en vrijheid. Naarmate bijvoorbeeld privacy weer 
zwaarder gaat wegen, zal men minder privacy voor 
veiligheid willen offeren. 

Er ontstaat een paradoxale situatie rond het 
sociaal domein. Enerzijds wordt gesproken over 
maatwerk, één gezin één plan, over een kanteling 
(vooral het paradigma van gemeenten). Anderzijds 
is een toenemende trend te zien van normalisatie, 
procedures, protocollen, inspectie en toezicht (vooral 
het paradigma van zorgverzekeraars). Kenmerkend 
voor de geest van deze tijd is dat in een wet een 
bepaling wordt opgenomen waarin gezinnen hun 
eigen plan kunnen trekken (terwijl dat eigenlijk 
vanzelfsprekend zou moeten zijn).  

Professionaliteit wordt geprotocolleerd, het is in orde 
zolang je je aan de protocollen houdt (risicomijding). 
Als je je aan het protocol houdt ben je immuun voor 

inspectie: uitzonderingen op de regels zijn gevaarlijk. 
Protocollen dienen met name voor professionals 
om zich herleidbaar vrij te pleiten. De overheid 
controleert professionals en de acceptatie van 
fouten is zeer beperkt. Gemeenten zijn niet in staat 
om de ‛zachte preventieve’ kant overeind te houden 
omdat de daarvoor noodzakelijke middelen niet 
langer beschikbaar zijn. Tegelijkertijd ‛eist’ het rijk 
dat de lokale samenleving sterker wordt, vitaler en 
zelfredzamer. Dit is tegenstrijdig. 

Deze paradoxale situatie is als volgt samen te vatten: 
 
-	Meer	collectieve	druk,	normering,	toezicht-	en	
		tegelijk	meer	individuele	variëteit
-	Meer	ruimte	voor	professionals	–protocollering-			
		en	tegelijk	meer	ruimte	voor	individuele	burgers
-	Meer	wijkgewijs	optreden	en	tegelijk	opschaling	
		van	gemeenten	en	provincies
-	Meer	normering	en	protocollering	door	toezicht	
		en	tegelijkertijd	meer	vertrouwen	in	variëteit.
 
Op bestuurlijk niveau binnen de gemeenten is men 
onvoldoende op de hoogte van wat er op hen af komt, 
vooral ook door de tegenstrijdige boodschappen 
die ze ontvangen. De burgers willen wel bottom-up 
voorzieningen en participatie voor de leuke dingen, 
maar bij de moeilijke en lastige situaties wordt de 
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overheid aangekeken als probleemeigenaar- en 
oplosser. Het gevolg van een meer heterogene 
samenleving is dat het voor de overheid lastiger wordt 
om om adequaat te handelen, want de beschikbare 
arrangementen kennen veel eenvormigheid. Is het 
mogelijk om in collectieve regelingen rekening te 
houden met een grotere diversiteit aan individuele 
omstandigheden of dwingt de financieel-economische 
crisis tot vereenvoudiging en uniformering? 

Het is nog erg onduidelijk hoe zorginstellingen, 
verzekeraars en gemeenten zullen samenwerken na de 
transitie. Transities kunnen grote gevolgen hebben voor 
organisaties. Er wordt gevraagd om een geïntegreerde 
zorgverlening, minder bureaucratie en meer horizontale 
samenwerking. Er ontstaan nu al steeds meer 
zelfsturende teams, maar alle regisseurs zorgen er 
weer voor dat er nieuwe regisseurs zijn om het geheel 
van regisseurs weer te regisseren. Wijkteams worden 
daarmee de nieuwe kokers, terwijl het instellen 
ervan bedoeld was om te ontkokeren. En hoe wordt 
omgegaan met burgers die zorg willen aanbieden. 
Welke ruimte krijgen zij als instellingen leidend zijn? 

Door gemeenten wordt gepleit voor ruimte en 
voor diversiteit. Gemeenten kunnen met de lokale 
samenleving de verzorgingsstaat van de toekomst veel 
beter vorm geven. Het lokaal bestuur kan bij voldoende 
handelingsvrijheid veranderen in een broeikas 

voor innovaties. De onderlinge verschillen tussen 
gemeenten zouden echter ook nieuwe risico’s met zich 
mee kunnen brengen: Als de buurgemeente betere 
zorg biedt, zullen burgers dan massaal verhuizen? Kan 
verzorgingsstaatmigratie realiteit worden? Of als je zelf 
betere zorg aanbiedt, zullen mensen dan massaal hier 
komen wonen? Hoe zal de solidariteit dan zijn richting 
de nieuwkomers in de gemeente? Zal de samenleving 
zo’n differentiatie tussen gemeenten accepteren? Is 
het vertrouwen in een gemeentebestuur bij burgers en 
Tweede Kamer groot genoeg? 

Zelforganisatie en participatie
Gebrek aan sociale binding en het inboeten van 
de kracht van traditionele zingevende instituties 
zorgen voor een individualistische houding 
(detraditionalisering). Anderzijds leiden ze ook tot een 
sterker beroep op de overheid om als zingever op te 
treden. Of leiden nieuwe verbanden tot een nieuw elan, 
initiatief en nieuwe zingevende instituties? Mensen zijn 
losgekomen van gezaghebbende tradities en vaste 
waardepatronen en zien zichzelf als ontwerpers en 
uitvoerders van hun eigen leven. Het is onduidelijk 
hoe het consumptiepatroon van individuen zich gaat 
ontwikkelen. Het lijkt erop dat consumptiepatronen 
niet langer de massaconsumptie volgen, maar dat de 
individuele zelfbeschikking bij producten dominanter 
wordt. Voorbeelden daarvan zijn Amazon, iTunes et 
cetera.  

Mensen accepteren minder vanzelfsprekend het 
gezag van personen en instituties, zoals de overheid 
en wetenschap (informalisering). Kennis circuleert 
snel en is toegankelijk voor brede groepen van de 
in toenemende mate hoger opgeleide bevolking 
(democratisering van kennis). De aantasting van 
het traditionele intellectuele eigendomsrecht 
in wetenschap en kunsten zet het traditionele 
verdienmodel in die sectoren onder druk (door 
bijvoorbeeld crowdsourcing en Massive Open Online 
Courses). Dat heeft gevolgen voor de productie van 
hoogwaardige kunst en hoogwaardige wetenschap.  

De nieuwe media maken het mogelijk dat burgers in 
toenemende mate zelf ‘content’ produceren en hun 
eigen identiteit(en) vormgeven. Nieuwe media maken 
het makkelijker voor burgers om zich te organiseren. 
Maar zal dit ook gebeuren en op welke manier 
zal dit worden vormgegeven? Er ontstaan steeds 
nieuwe vermengingen tussen semipublieke en semi-
private arrangementen. Als reactie op de traditionele 
instituties als verzekeraars en zorginstellingen, 
ontstaan initiatieven als het broodfonds voor ZZP’ers 
en woonzorgarrangementen. Ook collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) in de bouw komt steeds 
vaker voor. Dit stelt andere eisen aan onder andere 
aannemers, gemeenten en banken. Hoe omvangrijk de 
bottom-up productie zal worden, is onvoorspelbaar. 
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Evenmin is duidelijk hoe sterk de uitsluitingsfenomenen 
zijn, die deze vorm van productie oplevert. Dat ze 
zullen optreden, is hoogstwaarschijnlijk en binnen de 
broodfondsen al zichtbaar. Ongelijkheid van risico’s 
leidt tot de neiging om degene met het hoogste risico 
niet toe te laten. Hij blijft onverzekerd. Laten overheden 
dit passeren of grijpen ze in? Door creatie van 
acceptatieplicht, of door het scheppen van een last 
resort verzekering? Leidt deze ingreep dan -tamelijk 
onverwacht- tot een versterking van de legitimiteit van 
de representatieve democratie? 

Het lijkt erop dat het vertrouwen op het grootschalige 
en het traditionele in de toekomst nog verder zal 
verminderen. Zullen deze vormen van prosumptie 
ook leiden tot nieuwe solidaire waardenontwikkeling? 
Of zullen uitsluitend nieuwe vormen van collectieve 
egocentriciteit ontstaan? 

Beide ontwikkelingen zouden ook tegelijk  
kunnen optreden! 

Europa
De scenariostudie van de Amsterdam Economic 
Board ziet de ontwikkeling van Europa als een 
kritische onzekerheid. De Europese Unie is voor de 
Amsterdamse regio van groot economisch belang. 
Het falen van het Europese monetair systeem in relatie 

mensen accepteRen 
minDeR vanzelfspRekenD 

Het gezag van peRsonen 
en instituties
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tot de eurocrisis leidt echter tot steeds meer scepsis 
tegen de Europese Unie. Daarmee leiden allerlei 
Europese beleidsvoorstellen tot irritatie en chagrijn 
bij nationale overheden en komt de Europese Unie 
opdringerig over. Dit heeft wat betreft Haarlemmermeer 
vooral een specifieke invloed op de luchtvaart en de 
luchthaven en op landbouw. Sommige politieke partijen 
bestendigen via Euroscepsis hun nationaal succes. 
De wereld zal verder mondialiseren en lokaliseren, 
verweven raken en verdichten. Dit gebeurt ook en 
nog meer binnen transnationale regio’s. Europa blijft 
een van de regio’s waar de verwevenheid het grootst 
is. Maar in een meer verweven en verdichte wereld 
grijpen ook crises en calamiteiten sneller om zich heen, 
met ernstiger gevolgen. De financiële crisis van 2008 
was daarvan een goed voorbeeld. Voorbeelden van 
crises op andere gebieden zijn: Klimaatverandering 
vergroot de kans dat verdwenen ziekten weer 
terugkeren. De vatbaarheid voor pandemieën 
neemt toe, in het bijzonder voor pandemieën door 
infecties die overdraagbaar zijn van dier op mens. De 
kwetsbaarheid voor cyberaanslagen wordt groter. 

Een protectionistischer EU, of een EU met lidstaten 
die weer barrières opwerpen in het onderlinge verkeer, 
vormt voor Nederland een bedreiging. De handel met 
landen binnen en buiten de EU draagt immers in grote 
mate bij aan ons BNP. Hoe ontwikkelt zich de positie 
van de Europese Unie in de wereld? In het licht van de 

snel veranderende machtsverhoudingen in de wereld is 
herpositionering van Europa onvermijdelijk. Bovendien is 
door de eurocrisis het aanzien van de EU in rap tempo 
achteruit gegaan. Welke positie Europa in de wereld zal 
hebben in 2025 is daarom onduidelijk. 

Op politiek niveau zou het zeer wel mogelijk kunnen zijn 
dat het populisme zich krachtig binnen de EU zal gaan 
manifesteren nu de verschillende partijen zich daar lijken 
te verenigen. Succes in Brussel tegen Europa zou ook 
op nationaal niveau de kracht van het populisme wel 
eens sterk kunnen bevorderen. 
 

4.5 Cruciale beelden: kritische 
 onzekerheden in combinatie

Uit de kritische onzekerheden doemt een oneindige 
reeks van mogelijke toekomsten op. Combinaties 
van onzekerheden leiden tot nieuw zicht, dat bij het 
apart beschouwen van iedere kritische onzekerheid 
afzonderlijk buiten beeld blijft. Onzekerheden in 
combinatie leiden tot zowel kansen als bedreigingen. 
 
Uit de oneindige reeks hebben wij een aantal beelden 
geselecteerd. Beelden die oplichten als betekenisvol 
voor Haarlemmermeer. Anders geformuleerd: 
Welke combinaties van kritische onzekerheden werken in 
hevige mate in op de toekomsten van Haarlemmermeer? 

ben ik nog wel veilig
op stRaat of in mijn 
eigen Huis? 



   Scenariostudie Duurzaam Haarlemmermeer |  57

We construeren de oplichtende toekomsten langs 
de lijn van invloedrijke issues die de onzekerheden 
verbinden. Daartoe beschrijven we drie onwenselijke 
fenomenen die aanleiding geven tot overweging en op 
vermijding gericht handelen: dreigingen, knikpunten  
en lock-ins. 

Uiteraard beperken wij ons hier tot enige belangrijke 
fenomenen. De lezer is uitgenodigd er vele aan toe 
te voegen. En wel allereerst in de vorm van enige 
dreigingen, die zich geleidelijk realiseren: onveiligheid 
en middelmatigheid. 

Dreigingen
Onveiligheid troef
Invloedrijke auteurs beschrijven 
het huidige tijdperk als dat van de 
risicosamenleving, die allergisch 

is op het terrein van veiligheid. De perceptie van 
veiligheid is in de praktijk belangrijker dan veiligheid 
zelf. Feiten of statistieken inzake veiligheid lijken 
geen graadmeter meer te zijn voor het gevoelde 
veiligheidsniveau. Via media zijn we in staat zeer snel 
informatie over wantoestanden of risico’s tot ons te 
nemen of te verspreiden. Dit beïnvloedt ons denken 
over veiligheid. We zien in toenemende mate in de 
wereld ontwikkelingen waarin het gevoel niet meer 
te kunnen vertrouwen op de overheid als hoeder 

van onze veiligheid tot onrust leidt. Het gaat dan 
om veiligheid op vele vlakken. Bijvoorbeeld fysieke 
veiligheid: ben ik nog wel veilig op straat of in mijn 
eigen huis? Ook andere aspecten van veiligheid 
zoals: voedselveiligheid, veiligheid in het verkeer, 
milieuveiligheid (luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, geluid), 
veiligheid tegen overstroming en terrorismedreiging, 
spelen belangrijke rollen in beleidsvorming en hypes. 
Het ontbreken van gevoel van veiligheid kan er toe 
leiden dat mensen meer en meer zelf voorzieningen 
rond die veiligheid in eigen hand proberen te nemen of 
af te dwingen. 

Recent regelmatig oplaaiende discussies over de 
veiligheid van ons voedsel zijn een voorbeeld. De 
onzekerheid die ontstaat als we niet meer weten waar 
ons voedsel vandaan komt of hoe het gekweekt of 
geproduceerd wordt kan leiden tot de ontwikkeling van 
het bewustzijn van de herkomst van ons voedsel en 
het zelf in de hand nemen van de verantwoordelijkheid 
voor ons voedsel. Dat kan relatief onschuldig zoals 
wanneer mensen besluiten de voedselproductie zelf te 
organiseren. Hiervoor bestaan in Haarlemmermeer tal 
van mogelijkheden. 
 
Er zijn ook ontwikkelingen denkbaar waarin de 
perceptie van onveiligheid kan leiden tot het 
organiseren van zelfverdediging tegen dreiging 

of zal leiden tot opstand tegen de instanties die 
verantwoordelijk worden gehouden voor het in de  
ogen van bevolkingsgroepen falen op het gebied  
van het organiseren van veiligheid. 

Bij een toename van dreiging van terrorisme of 
anarchie tegen de maatschappij is het aantal 
doelwitten voor een aanslag zeer groot. De geweldige 
hoeveelheid infrastructuur is nauwelijks in zijn geheel 
te beveiligen terwijl de maatschappij in hoge mate 
afhankelijk is van de sporen, wegen etc. voor het 
functioneren ervan. Haarlemmermeer is een knooppunt 
van cruciale infrastructurele verbindingen en als 
zodanig kwetsbaar. Als sociale onveiligheid toeneemt 
en daarmee de kans op verstoring zijn we dan bereid 
en in staat veel geld te investeren in beveiliging van 
cruciale delen van onze infrastructuur en zal dit 
afdoende zijn? En is dit wel de oplossing? Of is de 
prijs van het verlies van veiligheid een verstoorde 
maatschappij? 

In het decennium dat achter ons ligt zijn de 
investeringen in veiligheidsvoorzieningen rond de 
luchtvaart met honderden procenten toegenomen. Niet 
te voorzien valt of ontspanning in zicht is, dan wel of 
deze voorzieningen zich mede zullen gaan uitstrekken 
tot de omringende en toeleidende infrastructuur. In 
het laatste geval is de kwaliteit van het leefklimaat in 
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Haarlemmermeer wel in kritische zin aan de orde. 
Rond veiligheid lichten beelden op als: Burgers zullen 
nog sterker dan thans op alle terreinen onvrijwillige 
risico’s willen uitbannen. Een sterke groei van de 
luchtvaart in combinatie met een mogelijk onveiliger 
samenleving vergt drastische veiligheidsmaatregelen 
die een ontspannen leefklimaat aantasten, en privacy 
bedreigen. 

Maar als mogelijke gelijktijdige tegengestelde 
ontwikkeling sterk toenemende coöperatieve micro-
landbouw in idyllische gemeenschappen, met boeren 
als docent, adviseur en grondstoffenleverancier, 
waarin burgers hun percepties van veilig voedsel 
verwezenlijken.

Middelmatigheid op de troon De bestaande situatie 
van de lokale samenleving laat zien dat op menig 
terrein geen sprake is van excellentie, terwijl suburbaan 
woonklimaat, cultureel erfgoed en werkgelegenheid 
deze eigenschap wel herbergen. De dreiging van 
middelmatigheid betekent dat er geen obsessie met 
kwaliteit bestaat, dat de verbinding tussen waarden 
en presteren is verbroken. Als middelmatigheid de 
boventoon zal voeren in Haarlemmermeer, is de 
polder niet onderscheidend meer en daarmee in 
aantrekkelijkheid van leefklimaat voor een deel van 
de bevolking minder interessant. Geleidelijk zal dit 
deel dan naar andere woongebieden omzien waar 

wel voor hen onderscheidende kenmerken bestaan. 
Middelmatigheid kan voortkomen uit het ontbreken van 
voldoende talent en andere hulpbronnen, maar ook uit 
de afwezigheid van passie ter wille van kwaliteit.  

De attractiviteit van Haarlemmermeer is in de 
uitgangssituatie nu juist wel in staat tot aandacht voor 
kwaliteit. Duurzame ontwikkeling veronderstelt deze 
aandacht ook. Alleen dan immers zijn de opties voor 
toekomstige generaties gunstig genoeg om aan het 
voorzorgbeginsel te voldoen.  

Dit betekent juist niet dat je over de gehele linie 
uniek moet willen zijn, maar leidt wel tot selectieve 
strevingen voor concentratie van de aandacht op 
belofterijke domeinen en voorzieningen. Dit zal het 
onderscheidend vermogen versterken. Anderzijds dient 
het besef levendig aanwezig te zijn dat gebrek aan 
kwaliteit in enig domein altijd besmettingsgevaar voor 
andere oplevert: kwaliteitstekorten in zorg of onderwijs 
verzwakken ook het leefklimaat, waardoor mogelijk het 
toekomstig arbeidsaanbod eveneens kwalitatief tekort 
gaat schieten vanwege vertrek van talent. 
Rond kwaliteit lichten beelden op als: 

dominantie van beton, ook in het denken, banalisering 
van het suburbane, gemiddeld is goed genoeg, weg 
van een toppositie op de lijstjes, afkalving   
maar	ook verrijking van het leefklimaat, excellent 

ondernemerschap ook in sociaal opzicht, schitterende 
infrastructuur, esthetische toppositie in woning bouw, 
de meest duurzame bedrijventerreinen

Knikpunten	Naast dreigingen 
die geleidelijk gaan domineren 
lichten toekomstbeelden ook op 
in geval van plotselinge omslagen, 
tipping points. We noemen ze hier 

knikpunten. We beschrijven hier een aantal knikpunten 
waarin een neerwaartse spiraal inzet. Uiteraard is het 
vermijden daarvan vervolgens een belangrijke opgave 
voor wie veerkrachtig wil handelen. 

Toekomst Luchthaven De toekomst van de 
Luchthaven Schiphol (in combinatie met Lelystad) is 
bijvoorbeeld niet slechts afhankelijk en te beïnvloeden 
door investeringen op en rond de luchthaven om de 
aantrekkelijkheid te vergroten. De ontwikkeling van 
de mondiale luchtvaart en de vraag van de markt zijn 
bepalend. 
 
Tal van ontwikkelingen kunnen leiden tot 
discontinuïteit in de vraag naar en acceptatie van  
luchthavenfaciliteiten in de randstad. Een faillissement 
van Air France / KLM dan wel overname door een 
Aziatische of Midden-Oosten concurrent, die andere 
prioriteiten stelt met betrekking tot de hub functie 
zou tot een omslag kunnen leiden. Ook een besluit 
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van de regering van Groot-Brittannië om eventueel 
in samenwerking met Nederland en België een 
luchthaven in zee te gaan ontwikkelen was al eerder 
in discussie en is recent opnieuw aan de orde gesteld. 
Daarnaast zou ook een serie ernstige ongelukken met 
veel omgevingsslachtoffers de steun van de bevolking 
aan de luchthaven kunnen doen verdampen. 

Wateroverlast Ook een combinatie van onzekerheden 
zou tot een knikpunt kunnen leiden: ernstige 
wateroverlast als gevolg van klimaatverandering 
zou tot onbeheersbare perioden kunnen leiden die 
de bruikbaarheid van de luchthaven regelmatig 
tot nul reduceren. Als gevolg hiervan zou een 
verloederingsproces kunnen intreden.
 
Luchtkwaliteit en gezondheid Ook is mogelijk dat 
nader onderzoek naar luchtkwaliteit aantoont dat 
gezondheid ernstig wordt bedreigd door de logistieke 
belasting van de regio, met dramatische maatregelen 
tot matiging daarvan als gevolg. 

Overmatige groei van de luchtvaart zou de 
betrekkingen tussen regio en luchthaven ernstig 
kunnen doen verslechteren, hetgeen weer verergerd 
zou worden door een weinig empatische opstelling 
van Schiphol jegens de regio. Dit zou kunnen leiden 
tot een ernstig conflict dat uit de hand loopt, waarin de 
gemeente haar hindermacht voluit zou ontplooien, met 

grote, schadelijke gevolgen voor allen als gevolg.
De klimaatverandering in combinatie met de autonome 
verzilting van de polder zou de mogelijkheden van 
de landbouw ernstig kunnen belemmeren. Mogelijke 
nachtmerries: initiatieven om te komen tot micro-
landbouw falen, en de opzet voor het grote nieuwe 
Park 21 komt niet van de grond of levert slechts 
faillissementen op. 

Lock-ins
Lock-ins zijn patronen die insluiten, 
en waaruit geen gemakkelijke 
ontsnapping meer mogelijk is. 
Ze belemmeren voortgang, en 

bevorderen kwetsbaarheid. Het kunnen patronen 
zijn in denken, in gedrag of in beide. Ze kunnen 
onopgemerkt zijn, of een kwelling opleveren. Ze richten 
altijd schade aan. Wij allen zijn er onderhevig aan: onze 
vooroordelen, vastgeroeste gewoonten, gebrekkige 
waarneming, ze belemmeren optimaal optreden. Op 
systeemniveau zijn het de eigenschappen die tot fixatie 
leiden. Een eenmaal ingeslagen weg is niet meer te 
verlaten zonder grote schade, terwijl het vervolgen 
van de weg geen oplossing voor het probleem brengt: 
het is de tragiek van de onbedoelde effecten die 
in het algemeen toenemen naarmate een systeem 
ouder wordt. De stolling van het systeem brengt 
orde en regelmaat maar verhindert adaptatie. Elke 
keer opnieuw blijken de kosten om te breken met het 

elke keeR opnieuw 
blijken De kosten 
om te bReken met
Het systeem 
HogeR Dan De baten  
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systeem hoger dan de baten, maar langzaam komt 
‛gans het raderwerk tot stilstand’. 

Het commitment aan een ingezet proces kan zo groot 
zijn dat nooit het draagvlak ontstaat om ermee op te 
houden. 

Het inzichtelijk maken van lock-ins is belangrijk. 
Bewustwording van dit soort patronen en de gevolgen 
hiervan kunnen bijdragen aan het doorbreken ervan. 
Vroegtijdig nadenken over alternatieven is een plicht 
voor de strateeg, en een methode om nog tijdig een 
betere duurzame afweging te kunnen maken voor 
toekomstig handelen. 
 

Voorbeelden	van	lock-ins	zijn:	

Rupsje nooit genoeg
De redenering dat investeringen die op en rond 
Schiphol zijn of nog worden gedaan alleen rendabel 
zijn als het luchtverkeer op Schiphol groeit. Dus moet 
Schiphol groeien, maar om te blijven groeien zijn weer 
nieuwe investeringen nodig. Dit leidt er toe dat nooit 
het moment aanbreekt om serieus naar Lelystad te 
kijken als complementaire luchthaven van Schiphol en 
majeure investeringen daarheen te verplaatsen. Een  

bijkomende lock-in is dat pogingen om tot spreiding 
van luchthavenfaciliteiten te komen door sommigen  
zullen worden beschouwd als een stok tussen de be-
nen van hen die naar optimale luchthaven faciliteiten 
streven, en dus moeten worden verhinderd. Terwijl 
intussen de milieubelasting extreem hoog raakt! 

De eeuwige groei van woningen
De huidige populatie van inwoners van Haarlemmer-
meer is zo samengesteld, dat additionele woningbouw 
nodig is om de bevolking op peil te houden, ongeveer 
7000 woningen in de komende decennia. Zou dit een 
beleidsdoelstelling zijn, dan volgt deze bouw. De  
nieuwe woningen zullen deel betrokken worden door 
gezinnen die kinderen voortbrengen waarvoor een  
tijdje later weer nieuwe woningbouw noodzakelijk is. 
Enzovoorts. Terwijl intussen het groen verdwijnt! 

Groei van werkgelegenheid 
De attractiviteit van Haarlemmermeer als concentratie 
van economische activiteit is de oorzaak van het feit 
dat additionele investeringen om in Haarlemmermeer 
extra werkgelegenheid te scheppen relatief laag zijn, 
zodat deze investeringen zullen plaats vinden waarna 
dezelfde redenering nog eens sterker geldt. Terwijl 
intussen de verkeersoverlast zeer ernstig wordt! 
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4.6 Ruimte voor handelen
In de meest algemene zin is het streven naar duurzame 
ontwikkeling zelf gericht op benutting, van hulpbronnen 
zonder ze uit te putten, van talent zonder het te 
smoren, van innovaties zonder roofbouw te plegen.  

Veerkrachtige omgang met kritische onzekerheden 
betekent in dit verband het vermijden van dreigingen, 
het voorkomen van knikpunten en het vroegtijdig 
onderkennen en uit de weg ruimen van lock-ins. 

De bestaande waardeoriëntatie zoals beschreven in 
hoofdstuk 3 geeft richting aan het handelen van dit 
gemeentebestuur. 

Maar de onzekerheden suggereren ook kansen en 
opties, die ruimte bieden. Het benutten hiervan staat 
voorop. Ook dat zijn oplichtende toekomstbeelden. 
Daaraan is dit hoofdstuk gewijd. 

Ook hier selecteren we een aantal oplichtende beelden 
uit een bijna oneindige reeks. We rangschikken ze  
onder synergie en adaptatie. Synergie om te benutten 
wat al aan kwaliteiten aanwezig is. Bij adaptatie gaat 
het om aanpassen aan de omstandigheden. 
	
	
	

	
SYNERGIE
Luchtvaart en toerisme
De regionale economie wordt 
gedomineerd door logistiek en 
daaraan gerelateerde activiteiten. 

Deze dominantie is in Haarlemmermeer nog extremer. 
De toekomst van deze sector is ongewis. Velen 
verwachten sterke groei van de luchtvaart maar ook 
als deze optreedt is de toekomst van Schiphol niet 
gegarandeerd, zoals in hoofdstuk 3 uiteengezet. Het 
handhaven van de eenzijdigheid is aantrekkelijk maar 
ook hachelijk; aantrekkelijk omdat de competitieve 

voorsprong van de regio op sectorniveau versterking 
ondergaat, en hachelijk omdat eventuele toekomstige 
afkalving van de sector de regionale economie zwaar en 
Haarlemmermeer zeer zwaar treft. 

Bewust streven naar diversificatie van de economie is 
aan te bevelen indien hierdoor de kwaliteit van de 
logistieke sector geen schade ondervindt. Vraag is  
welke diversificatie dan in aanmerking komt. 

Daarbij zijn enerzijds de kenmerken van de regio van 
belang en anderzijds de mogelijke vormen van synergie 
met de bestaande economische krachtbronnen. Wie de 
toekomst op langere termijn beschouwt waarin digita- 
lisering veel verder is voortgeschreden en productie door 
3D-printing van gedaante is veranderd, zal beseffen dat 
beleving en belevenis van grote economische waarde 
zijn. De regio herbergt een aantal unieke culturele 
instellingen. De musea zijn fameus, in het bijzonder 
Oudheidkunde en Taal-, land- en Volkenkunde in Leiden, 
Frans Hals in Haarlem en Rijksmuseum, Van Gogh en 
Stedelijk Museum in Amsterdam. Cultureel erfgoed is 
regionaal dicht bezaaid aanwezig, met Cruquius, en 
de stelling van Amsterdam als lokale hoogtepunten. 
De mogelijkheden voor hoogwaardig toerisme lijken 
onbegrensd. De leisure economie zal zich in toenemende 
mate verstrengelen met de wereld van het werk.  
Tot op heden is toeristisch ondernemerschap op 

Ruimte 
voor 

handelen

Vanuit 
welke situatie 
vertrekken we..

Bestaande 
situatie

Wat zijn de 
drijfveren voor 
ons handelen... Waarden

We moeten 
rekening 
houden met...

Kritische 
onzekerheden
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topniveau in de regio nauwelijks ontwikkeld. De 
groeiende welvaart in Azië en Afrika stelt in staat om 
aanzienlijke stromen welvarende toeristen culturele 
topprogramma’s aan te bieden. Daarvan zouden de 
bestaande culturele instellingen maar ook de luchtvaart 
profiteren. Zoals Europeanen gemiddeld meer dan 
400 euro per dag in wildparken besteden, zouden 
grote aantallen liefhebbers van cultuur dergelijke 
bestedingen in deze regio kunnen doen met een 
cultureel georiënteerd programma. Toerisme is de 
grootste bedrijfstak ter wereld met een nog hogere 
groeivoet dan ICT. Het zou in de regio geleidelijk om 
miljarden euro’s per jaar kunnen gaan. Synergie tussen 
luchtvaart en verwante economische activiteiten treedt 
dan op de voorgrond. 

ICT en beroepsonderwijs
Een tweede aantrekkelijke optie voor diversificatie 
betreft de ICT sector en daarbinnen datacenters, 
die zich recent in de regio reeds bovengemiddeld 
hebben ontwikkeld. De nabijheid van belangrijke 
kennisinstellingen, alsmede van grote ondernemingen 
als IBM en Microsoft, naast de Europese aanlanding 
van Internet in de regio nodigen daartoe uit. De 
razendsnelle ontwikkeling noopt tot intensieve na- 
en bijscholing voor grote groepen professionals 
die de aansluiting willen behouden. Vanuit de 
geavanceerde ICT ondernemingen zijn grootschalige 

onderwijsfaciliteiten beschikbaar die ook voor niet 
werknemers ter beschikking zouden kunnen komen. 
Grootschalig geavanceerd beroepsonderwijs voor 
volwassenen in ICT c.a. lijkt dus voor het grijpen 
te liggen. Haarlemmermeer zou van een nadeel, 
de afwezigheid van hoger onderwijs, een voordeel 
kunnen maken door dit beroepsonderwijs vanuit 
de ondernemingen te ontwikkelen met behulp 
van de beste onderwijsinstellingen in de regio 
als onderaannemer. Daarmee is de logica van 
beroepsonderwijs gekanteld in een richting die 
in geavanceerde gebieden op de wereld reeds is 
ingeslagen, De deelnemers zouden de bestaande 
horeca op minder courante uren en dagen kunnen 
benutten. Ook voor de toekomst van de luchtvaart 
levert een toekomstige vooraanstaande positie in  
de ICT ontwikkeling synergie op. 

Democratie en productie
Verstandige, op variëteit gerichte aanpak van 
Haarlemmermeer ten aanzien van participatieve 
democratie leidt tot grote bloei van burgerinitiatieven 
die ook gunstige externe effecten met zich brengen 
voor bottom-up productie. 

Het excellente netwerk tussen ondernemers en 
bestuur binnen de gemeente maakt het mogelijk om 
gedachtegangen over de evolutie van het bestuur en 
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de concepties rond het bottom-up voortbrengen van 
goederen en diensten geleidelijk met elkaar in verband 
te brengen. Het vermijden van uitsluiting is dan een 
gemeenschappelijk doel geworden.   

De bijzondere relaties tussen gemeenschap 
en ondernemers in Haarlemmermeer zouden 
kunnen leiden tot coöperatieve initiatieven voor 
prosumerachtige productie, binnen de landbouw maar 
ook met behulp van 3D-printers , voor verzekeringen, 
energieproductie, zorg- en woon arrangementen e.d.. 

Adaptatie	
Nadere beschouwing van de 
onzekerheden geeft inzicht in ruimte 
voor handelen en leidt ook tot 
ruimtebepalingen die voortvloeien 

uit reflectie op de onderscheiden onzekerheden. 

Ruimte inzake economie
Veerkrachtig handelen inzake luchtvaart en luchthaven 
leidt zoals we eerder zagen tot het streven naar 
diversificatie van de economie en het bespoedigen 
van de uitbreiding van de luchthaven Lelystad. 
Aanleg van infrastructuur- bijvoorbeeld een snelle 
railverbinding- tussen Schiphol en Lelystad bevordert 
ook andere economische ontwikkeling dan logistiek 

en vermindert pendellast. Matiging van de expansie 
van Schiphol bewaart een hoogwaardig leefklimaat in 
Haarlemmermeer, terwijl reserveringen van ruimte veel 
groen mogelijk blijven maken. 

Ontwikkeling van microlandbouw voor grote 
groepen stedelingen als gevolg van hun streven 
naar veilig voedsel in die groene reserveringen 
bevordert dagtoerisme naar culturele attracties in 
Haarlemmermeer, bevordert rentabiliteit van landbouw 
en jaagt de horeca aan. 

De geschetste toekomstbeelden geven samen met 
het gekozen streven naar veerkracht een indicatie 
van de ruimte waarbinnen het toekomstig handelen 
van het bestuur zal plaats vinden. Bestuurlijk 
handelen vindt plaats in interactie met anderen: met 
de bevolking die het bestuur kiest, met de dorps- en 
wijkraden die functioneren voor deelgebieden in de 
gemeente, met de regionale bestuurlijke partners, met 
de talloze maatschappelijke organisaties waarmee 
geformaliseerde relaties bestaan, en met de vele 
ondernemingen die in de gemeente zijn gevestigd. 

De invloed van het gemeentebestuur binnen dit 
ingewikkelde relatiepatroon is soms overwegend 
en soms ook wel heel gering. Het bestuur is bij 

uitzondering geheel autonoom in zijn beslissingen. 

Later optreden is uiteraard mede afhankelijk van 
eerdere resultaten, dus interactie bestaat niet alleen 
tussen actoren maar ook in de loop van de tijd. 

Wij beperken ons hier tot het aangeven van ruimte 
en onthouden ons van indicaties voor min of meer 
gedetailleerde beslissingen omdat wij tot doel hebben 
met de scenario’s een geschikte ruimte voor beleid te 
schetsen en niet om beleid te bepalen. Met behulp van 
scenario’s en indicatie voor ruimte kan het bestuur zelf 
tot nadere invulling en wilsuitingen komen.
De algemene noemer voor de scenario’s is duurzame 
ontwikkeling waarmee wij aangeven dat de sociale, 
de economische en de ecologische dimensie van 
de gemeente zich in onderlinge harmonie dienen te 
ontwikkelen. 

Daar waar toekomstprojecties vanuit de kritische 
onzekerheden een beeld van lock-in, van 
onmogelijkheid tot verdere gunstige ontwikkeling, 
opleveren, is het nodig een omtrekkende beweging 
te maken om voortgang mogelijk te maken. Zo’n 
lock-in verscheen op ons netvlies bij bepaalde 
investeringspatronen, gevolgd door van buiten 
af veroorzaakte stagnatie van de vraag naar 
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luchthavendiensten, aangeduid als ‛Detroit binnen 
de ringvaart’. Daaruit vloeide de suggestie voort om 
eerder naar diversificatie van de economie te streven 
en de luchthaveninvesteringen mede uit te strekken 
tot Lelystad ter wille van behoud van een voldoende 
groene structuur in de eigen gemeente. 

Bij de pogingen tot diversificatie bleek de suggestie 
van het streven naar hoogwaardige toeristische 
ondernemersactiviteiten een creatieve potentie. 

Andere daarvan betreffen de op forse schaal in te 
zetten inspanningen ten behoeve van stads- en/
of micro-landbouw, de inzet op zilte teelten en 
grootschalige parkinfrastructuur. 

Stimulansen voor ambitieuze bestuurlijke inspanningen 
komen voort uit de constatering dat de bestaande 
attractiviteit van het woonklimaat in de gemeente het 
mogelijk maakt om zowel bij woningbouw als bij de 
beïnvloeding van collectieve voorzieningen intensief 
te streven naar hoogwaardige kwaliteit. Ook de 
hoogwaardige duurzame toerusting van de werklocatie 
Beukenhorst Zuid stelt in staat om ook elders dit 
kwaliteitsniveau na te streven. 

De geringe mate van sociale cohesie in delen van de 
gemeente leidt tot een potentiële lock-in indien en voor 

zover op nationaal niveau het beroep op collectieve 
zelfredzaamheid en wederzijdse hulpverlening van 
burgers krachtig zal blijven klinken. Bewust stimuleren 
van participatieve democratie en bottom-up initiatieven 
en productie verschaft wellicht creatieve potenties 
en uitzicht op versterking van op solidariteit gerichte 
waarden. 

Ruimte inzake klimaat en water
In de verkenning omtrent watergovernance hebben 
we tot op zekere hoogte reeds invulling gegeven aan 
de ruimte voor handelen die inzake klimaatadaptatie, 
in het bijzonder ten aanzien van water, aanwezig 
is. In paragraaf 5.3 is deze verkenning nog eens 
samengevat. Met betrekking tot watersystemen zou 
veerkrachtig handelen leiden tot minder diepe en 
brede sloten, maar ook veel meer sloten, additionele 
voorzieningen voor boeren van zoetwater en meer 
peilflexibiliteit. 

Maar deze verkenning omvat niet het gehele terrein van 
de noodzakelijke klimaatadaptatie. Waar men ook de 
problematiek binnentreedt, of het nu energieproductie 
is of de verduurzaming van bestaande woningen, 
steeds is de waarneming overeenkomstig; de 
koppelingen tussen de noodzakelijke actoren zijn 
niet optimaal, waardoor men elkaar niet bereikt en 
mogelijke opties onbenut blijven. Governance is dus 

niet een onderwerp voor fijnproevers, maar staat 
centraal in het streven naar adequate adaptatie! 

Ruimte inzake de relatie tussen  
bestuur en samenleving
In hoofdstuk 4 zijn de voornaamste exogene 
onzekerheden met betrekking tot de ontwikkeling  
van de verhouding tussen samenleving en bestuur  
naar voren gebracht. 

Het klassieke beeld van een gemeentebestuur, 
gebaseerd op een onveranderlijk territoriaal gebied, 
met gewortelde instituties en instellingen, met een 
scherpe scheiding tussen politiek en ambtelijk 
apparaat, gelegitimeerd met verkiezingen, ondersteund 
met beleidsonderzoek, in de hoop op publieke 
participatie op basis van traditionele lokale en regionale 
media als dominante boodschapper, is aan revisie toe. 
De maatschappelijke diversiteit in Haarlemmermeer, 
met zijn dorpen en nieuwe suburbane wijken, met zijn 
netwerkstedelingen in de nieuwe wijken en sociale 
cohesie in kleine kernen, is groot. De geschetste 
uitgangssituatie, in combinatie met de ontwikkelingen 
en onzekerheden, doet vermoeden dat er een 
toenemende impact zal optreden op de legitimiteit, de 
implementatiekracht en het vereiste lerend vermogen 
van een nog klassiek opererend gemeentebestuur. Er 
zal steeds minder sprake zijn van finale besluitvorming; 
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er zal eerder sprake zijn van een constant proces 
van onderhandeling. Besturen wordt toenemend 
een onderdeel zijn van een permanent proces van 
interactie en beïnvloeding tussen velerlei actoren op 
velerlei niveaus: straat, wijk, regionaal en nationaal. 
Hier proberen we na te gaan hoe deze onzekerheid 
de ruimte voor handelen van Haarlemmermeer mede 
bepaalt. 

Welke antwoorden worden er op dit moment binnen 
politiek en bestuur gegeven op het geschetste?  
Er zijn er een aantal die onderling sterk uiteenlopen. 
Sommige partijen zoeken het antwoord in her-
ideologiseren, het opschudden van de politieke veren. 
Anderen zoeken de antwoorden in directe oplossingen 
die voor iedereen begrijpelijk zijn en die trachten te 
herstellen van wat ooit was. Weer anderen studeren op 
institutionele oplossingen, herontwerp van structuren 
en procedures voor besluitvorming en taakverdeling. 
Nieuwe structuren bieden nieuwe kansen. Afsluitend 
is van belang ook te benoemen dat er een aanzienlijke 
groep is die geen oplossingen ziet of zelfs niet 
wenselijk acht. De grote oplossingen zijn er niet, visies 
staan oplossingen in de weg. Wat ons het beste past  
is een pragmatische houding. 

De vraag in het kader van deze scenariostudie zou zijn 
of dit de duurzame antwoorden zijn waarnaar we 

zoeken? Wellicht. Het zijn in elk geval pogingen om 
te komen tot een new public narrative op gebied van 
de verhouding tussen overheid en burgers. Begrippen 
als ‘De waarborgstaat’ of ‘De participatiesamenleving’ 
zijn vervolgens pogingen om die antwoorden in één 
term of perspectief te vatten. Dat is niet eenvoudig. 
Ervaring leert dat het finale inzicht vaak pas echt daagt 
als de transformatie nagenoeg heeft plaatsgevonden. 
De onzekerheid lijkt op dit moment nog groot. 
Rudimentaire ontwikkelingen zijn zelden ruim vooraf 
te duiden als betekenisvol. We hebben geleerd dat 
dit komt omdat de toekomst niet vastligt. Een andere 
vraag zou daarom kunnen zijn of dit de enige denkbare 
antwoorden zijn voor het gemeentebestuur van 
Haarlemmermeer? Immers, de genoemde bestaande 
antwoorden leiden nog niet tot brede omarming en 
zijn niet specifiek bedacht voor het handelen van een 
gemeentebestuur.  

De toepassing van het beginsel van veerkracht op dit 
terrein houdt in dat wij ons zelf zo toerusten dat de 
ontwikkeling van het bestuur van Haarlemmermeer met 
veel uiteenlopende toekomsten kan omgaan. Mogelijk 
is het in dat licht wijsheid rekening te houden met 
het vermogen tot improvisatie en meer gelegenheid 
te bieden aan het experiment. Mogelijk is dat een 
passende houding van een gemeentebestuur in tijden 
van transitie. Wat vraagt vermogen tot improvisatie 

toekomst 
geoRiënteeRD
HanDelen 
veReist een
intense Dialoog
omtRent 
De onDeRliggenDe 
scenaRio’s
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en ruimte voor experiment? Ik elk geval dialoog 
met de mensen die deelnemen aan het experiment, 
bestuurlijke nieuwsgierigheid naar de uitkomsten en 
ruimte in combinatie met professionaliteit voor hen die 
het experiment uitvoeren of begeleiden. Experimenten 
die niet uitgaan van een subject-object scheiding 
tussen bestuur en samenleving, maar rekening houding 
met reflexiviteit van beide actoren en onderliggende 
netwerken. 

Opereren in netwerken vraagt om het denken in 
termen van samen besturen in plaats van één 
centraal bestuur, vraagt om het denken in termen van 
governance in plaats van government. We werken 
steeds minder in een piramidale structuur, maar in 
veelheid van verknoopte netwerken. In de discussie 
met de raad hebben we geleerd dat de percepties op 
ontwikkelingen sterk kunnen divergeren. Wat de een 
voor kans houdt, ziet de ander als een risico. Wat bij 
de een gevoelens van tevredenheid oproept, ziet de 
ander als de vier apocalyptische ruiters. Dat is niet 
vreemd, omdat er verschillen bestaan in waarden 
en overtuigingen. Maar er is ook een andere reden. 
Kans en risico kennen vaak dezelfde bron. Vanuit 
dit besef zien we de handelingsruimte op drie kans-
risicodimensies die we ontlenen aan Hans Boutellier: 

•	 Uitsluiting	versus	opening	naar	andere	
netwerken;	

•	 Hypercontrole	versus	diffusie	van	macht	en	
mogelijkheden;	

•	 De	angst	voor	chaos	versus	het	vertrouwen	in	
ordening.

We lichten de drie kort in samenhang toe. We zien 
nieuwe netwerken ontstaan; ze komen en ze gaan. Dat 
biedt kansen. Netwerken faciliteren uitwisseling van 
kennis en contact. Netwerken bieden mogelijkheden 
voor nieuwe ontmoetingen. Netwerken kun je volgen 
om te zien wat er leeft. Dat is ook de kracht van 
moderne sociale media. Netwerken kunnen dienen 
als sociaal vangnet en kunnen zo een antwoord zijn 
op een terugtredende overheid. Dat biedt dus kansen 
voor het experiment. Maar netwerken sluiten ook 
uit, zijn exclusief. Netwerken zijn ook illustratief voor 
een onbegrensde wereld. Daarmee staan ze ook op 
gespannen voet met een intense maatschappelijke 
behoefte aan controle en ordening. Een controle 
en ordening die een overheid niet kan bieden een 
onbegrensde wereld. Tegelijkertijd worden de 
mogelijkheden en de verleidingen daartoe steeds 
groter. In de vorm van experimenten zou je kunnen 
verkennen waar en hoeveel controle je los zou kunnen 

laten en waar je dat niet kan doen. Ten derde, het 
praten over netwerken van overheden, bedrijven, 
instellingen en burgers schept al met al een complex, 
wellicht zelfs chaotisch beeld. Dit beeld roept bij 
sommigen een behoefte op van vereenvoudiging: 
minder bestuur, minder partijen, grotere gemeenten, 
één klantmanager, een einde aan de bestuurlijke 
spaghetti. Maar een aanpak in netwerken is niet 
de bron van de complexiteit, maar het antwoord 
omdat ordening te kort schoot in effectiviteit in 
onze maatschappelijke complexiteit. Zo zien we 
dat netwerken kansen bieden en vitaal zijn, maar 
ook gebrekkig kunnen zijn aan maatschappij brede 
geborgenheid en geruststelling. Een bestuur dat kan 
opereren op en schakelen tussen de verschillende 
schaalniveaus van straat, dorp, wijk, regio en land 
vereist talent voor improvisatie. 

In de huidige situatie streeft Haarlemmermeer reeds 
naar een nieuwe verhouding tussen representatieve en 
participatieve democratie waarbij uitdrukkelijk rekening 
is gehouden met verschillen in ontwikkelingsfase 
en belangstelling van groepen burgers. Geen 
eenheidsworst dus waar het ontwikkeling van 
wijk- en dorpsraden betreft, maar variatie. Buiten 
de standaard beleidsinstrumenten van de overheid 
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om (wet- en regelgeving, subsidiëren/straffen en 
voorlichting) dient de gemeente in te zetten op een 
ander instrument die verbindend en faciliterend 
van aard is: procesarchitectuur. Daarin is het 
streven gericht op een harmonieuze menging van 
representatieve en participatieve democratie. De rol 
van de gemeenteraad zal verandering ondergaan: 
van de oren en ogen van het gemeentebestuur nu 
naar de rol van procesarchitect om vorm te geven 
aan de nieuwe positie van het bestuur te midden 
van burgerinitiatieven, bottom-up productie van 
voorzieningen en meer vaste vormen van participatie. 

Ook de toekomst van de grote decentralisaties 
is ongewis. Het vormgeven aan een gemeentelijk 
beleid op het zorgterrein met een eigen gezicht en in 
goede samenwerking met de tientallen professionele 
organisaties die diensten verrichten is een grote 
opgave die zowel van het College als van de Raad veel 
vergt. De gemeenteraad kan een erg belangrijke positie 
krijgen door de decentralisaties, waar het gaat om de 
verdediging van een eenmaal ingezette lijn. Het vinden 
van een balans tussen gelijk behandelen van gelijke 
gevallen en het ongelijk behandelen van mensen 
naarmate ze verschillen lijkt de grote opgave. 
Incidenten zullen hypes opleveren waarbij nationale 

media en politici met inspecties in de hand aanvallen 
zullen uitvoeren op afwijkende specifieke methoden en 
praktijken. Het vraagt dan van een gemeentebestuur 
een sterke ruggengraat om overeind te blijven.  
In rustiger tijden kun je daarop oefenen. 
 
Samenwerkingsstructuren variëren in schaal en 
intensiteit. De verhouding tussen Raad en College is 
gediend met duidelijke kaders waarin deze variatie 
is onderbouwd. Volgt men de recent door nationale 
adviesorganen ingezette lijn, dan zullen in de toekomst 
ook grootschalige beslissingen, bijvoorbeeld omtrent 
de luchthaven, meer op regionaal niveau worden 
genomen. Dit vergt toekomst georiënteerd handelen 
waartoe een intense dialoog omtrent de voorliggende 
scenario’s kan helpen. 

Het gemeentebestuur kan geen waarden bij burgers 
vormen, maar het kan wel scherp observeren of de 
nieuwe samenlevingsvormen en productiemethoden 
die ontstaan, zoals bottom-up productie, de 
representatieve democratie (op zoek naar een 
natuurlijke schaal in beleid) blijken te voeden of te 
verzwakken. Ontstaan nieuwe vormen van solidariteit 
en tolerantie, dan kan het bestuur daarbij aansluiten. 
Dreigen nieuwe vormen van uitsluiting te domineren, 

dan zal het bestuur zinnen op het wegnemen van de 
schadelijke gevolgen daarvan.

In zorg en onderwijs is zowel schaalvergroting waar  
te nemen als sterke behoeften naar menselijke maat.  
Het gemeentebestuur zal in haar samenwerkings-
relaties dit punt uitdrukkelijk bespreken om vervreem-
ding tegen te gaan. In de politiek-ambtelijke verhou-
dingen zullen tal van transformaties doorwerking 
krijgen. Niemand, ook niet de ambtenaar, functioneert 
in een sterk participatief klimaat nog op de zelfde 
wijze als eertijds. Nieuwe rolbelevingen en een nieuwe 
gedaante van complementariteit zijn noodzakelijk. 
Op weg daarheen is het verstandig een cultuur te 
scheppen waar fouten maken mag, mits erdoor geleerd 
wordt. Er moet wel systematisch worden nagegaan of 
iets incidenteel is of dat er iets structureel fout gaat. 
Belangrijk is hoe verstandig de raad hier mee omgaat, 
want ook hier dreigt de van buiten aangedragen hype 
snel te destabiliseren.
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5 Essentie van de toekomstverkenningen

5.1 Toekomst van de lokale   
 democratie
 

Inleiding	
Het zijn spannende tijden voor de lokale overheid 
en zo ook voor de lokale democratie. De gemeente 
wordt als overheidslaag steeds belangijker, al is het 
nog onduidelijk hoeveel ruimte er daadwerkelijk zal 
gaan bestaan voor eigenstandig handelen. Duidelijk is 
wel dat de gemeente in de komende periode meer te 
doen krijgt, meer te kiezen, maar dat hier minder geld 
voor beschikbaar zal zijn. En duidelijk is dat van de 
gemeente veel wordt verwacht. Niet alleen wat betreft 
(nieuwe) taken en verantwoordelijkheden, maar ook 
wat betreft rolopvatting.  

Het proces van glocalisering is ook het Nederlandse 
openbaar bestuur zichtbaar. Aan de ene zijde worden 
taken gecentraliseerd; naar Brussel. Aan de andere 
zijde worden taken juist gedecentraliseerd; naar de 
lokale overheden. De nationale overheid lijkt zo vanuit 
twee zijden aan kracht te verliezen. Bij de beweging 
van decentralisatie zijn momenteel de verschuivende 
zorgtaken het meest in het oog springend. Met 
de 3D-operatie worden deze taken op lokaal 
niveau belegd, in een tijd dat de verzorgingsstaat 
moet worden teruggeschroefd. Het voornaamste 

aandachtsgebied van de gemeente is daarmee aan 
verandering onderhevig. Waar de laatste decennia de 
nadruk heeft gelegen op de meer harde beleidsvelden 
zoals ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling, 
verschuift het perspectief de laatste jaren naar de 
zachtere vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van 
zorg. Daarbij wordt gevraagd om deze taken minder 
thematisch en meer integraal op te pakken.   

Zeer relevant voor de ontwikkeling van de lokale 
democratie is de ambitie die met het nieuwe beleid 
gepaard gaat. Van de gemeente wordt verwacht 
om een nieuwe verhouding met de samenleving te 
zoeken én te vinden. Er wordt verwacht dat de lokale 
overheid de verbinding zal gaan zoeken met de ‘kracht 
van de samenleving’. Hiermee wordt gedoeld op de 
observatie van het kabinet, een aantal politieke partijen 
en een aantal adviesraden dat Nederland een ‘vitale 
samenleving’ heeft, die zelf meer maatschappelijke 
vraagstukken kan oplossen dan dat ze tot op heden 
wordt toevertrouwd door de overheid. Wanneer de 
gemeente beter de verbinding met deze kracht kan 
vinden, zouden de voorzieningen op een hoger niveau 
kunnen blijven en de kwaliteit van het beleid verbeterd 
kunnen worden. Zo luidt die verwachting tenminste.   

Over	democratische	ervaringen	
Met deze verwachting wordt aangesloten bij een ruime 
opvatting van het begrip democratie. Er is binnen deze 
opvatting ook sprake van democratie wanneer burgers 
gezamenlijk een maatschappelijk probleem oplossen 
zonder de inmenging van de overheid. Dat wordt de 
laatste jaren geregeld een ‘doe-democratie’ genoemd. 
De vaardigheid om onderling maatschappelijke 
problemen op te lossen is de mens daarbij overigens 
niet als vanzelf gegeven. Het feit dat we het lastig 
vinden om voorbij het eigen belang te kijken is de 
voornaamste legitimatie voor het bestaan van de 
overheid. Desalniettemin laat de praktijk zien dat dit 
wel degelijk voorkomt. De verschillende adviesraden 
wijzen dan ook terecht op voorbeelden waarbij burgers 
in gezamenlijkheid voorbij het eigen belang kijken en 
zo tot voor de betrokkenen aanvaardbare oplossingen 
komen. Ook in Haarlemmermeer zijn daar voorbeelden 
van. De vraag of deze voorbeelden uitzondering of 
regel zijn -een verschijnsel in de marge of een trend- is 
daarmee overigens nog niet beantwoord. Net als de 
zeer relevante vraag onder welke omstandigheden 
deze verschijnselen zich het meeste voordoen.  
Wij hebben met de verkenning sociale cohesie en 
participatie de stelling onderzocht en verdedigd 
dat wanneer burgers onderling voorbij het eigen 
belang kijken en tot een gezamenlijk aanvaardbare 
oplossing komen, dit een democratische ervaring 
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kan worden genoemd. En dat naarmate burgers 
meer democratische ervaringen opdoen, ze beter 
toegerust zijn om zonder inmenging van de overheid 
tot bevredigende besluiten over de collectieve ruimte 
te komen.  

 
 
Over democratische ervaringen 

Wanneer burgers gezamenlijk tot aanvaardbare besluiten over de collectieve ruimte willen komen, 

is een zekere mate van geven en nemen noodzakelijk. Er spelen immers meer belangen dan alleen 

het eigen belang van de respectievelijke participanten. In praktijk blijkt dat veel mensen het moeilijk 

vinden om voorbij dit eigen belang te denken. Verschillende uitwerkingen van het zogenoemde 

prisoners dilemma bij vraagstukken in de collectieve ruimte laten dat steeds weer opnieuw zien. Als 

iedereen handelt vanuit het eigen belang (op basis van vergaand individualisme of uit wantrouwen 

jegens de medemens) ontstaan in de regel suboptimale uitkomsten – of zelfs regelrechte conflicten. 

Voorbij het eigen belang denken is iets wat mensen moeten leren en onderhouden.

Wanneer mensen hier ervaring mee opdoen noemen wij dat een democratische ervaring. De 

ervaring dat samenwerking kan leiden tot goede uitkomsten (soms pas op de lange termijn) en dat 

samenwerkingspartners betrouwbaar en geloofwaardig kunnen zijn is essentieel voor het komen tot 

besluiten die het publiek – of welbegrepen eigen belang dienen.

Meer specifiek gaat het bij een democratische ervaring om het moment waarop de confrontatie 

van het individu met de gemeenschap plaatsvindt (bijvoorbeeld via dialoog of debat) en waarbij zij 

samen vaststellen welke afspraken het meest recht doen aan de verschillende belangen. 

Over	participatie
In het licht van de brede opvatting van democratie 
beschouwen wij ook het begrip participatie. We 
noemen het niet alleen participatie wanneer de burger 
-al dan niet gevraagd- meedoet in de beleidsvorming 
van de overheid, maar ook wanneer burgers met elkaar 
de collectieve ruimte vormgeven, zonder de inmenging 

van de overheid. De door ons gebruikte definitie van 
een participatieve democratie luidt daarom als volgt:
 
‘’Wij spreken over een participatieve democratie 
wanneer de collectieve besluitvorming niet uitsluitend 
in handen is van gekozen organen, maar ook in die van 
burgers en andere maatschappelijke actoren, omdat ze 
er op enige manier en in enige mate (en meer dan door 
de gang naar het stemlokaal alleen) bij betrokken zijn.’’ 

Participatieve democratie is dus een gradueel begrip: 
naast de wijze ‘waarop’ is de mate ‘waarin’ van belang. 
De afgelopen decennia is veel geëxperimenteerd 
met participatie. Er zijn vele smaken. De gemeente 
kan burgers laten meedenken over beleid, mee 
laten beslissen of kan de beslissing aan burgers 
overlaten en daarbij zelf als procesarchitect acteren. 
Al deze mogelijkheden hebben de afgelopen jaren 
in verschillende vormen de revue gepasseerd. 
In Haarlemmermeer vooral het meedenken en 
meebeslissen.  

Wanneer participatie echter breder wordt opgevat zoals 
in de bovenstaande definitie, wordt het interessanter. 
Zou de overheid misschien kunnen faciliteren dat de 
samenleving onderling maatschappelijke problemen 
oppakt? Zou zij de samenleving zelfs kunnen 
stimuleren? Of moet zij zich juist van deze processen 
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Motivatie overheid 
voor participatie

Invloed participanten Complexiteit Soort onderwerp Relatie overheid 
samenleving

Erkenning Luisteren Externe effecten Voortraject Horizontale relatie

Draagvlak Meedenken Interdependenties ander beleid Beslistraject Verticale relatie

Kwaliteit Meebeslissen Benodigde voorkennis Bemiddelingstraject Dienst

Productie Beslissen Variatie in preferenties bewoners Uitvoeringstraject Geen relatie

Honorering Doen (zonder betrokkenheid gemeente) Belemmerende wetgeving

Rust Invloed media

verre houden, om de processen vooral niet stuk te 
maken? Kortom; bij welke ontwikkelingen en welke 
acties horen welke houdingen en systemen en bij 
welke ontwikkelingen en acties horen bepaalde 
houdingen en systemen juist niet? 

In ieder geval kan worden geconstateerd dat 
participatie meer is dan het proces van het 
betrekken van burgers in beleidsontwikkeling en het 
samenwerken met dorps- en wijkraden. Daarmee 
bagatelliseren we het belang daarvan zeker niet, maar 
willen we wel het perspectief breder trekken. 

Een perspectief dat overigens sinds de laatste 
Troonrede ook in brede kring gedeeld wordt.  
Het palet aan manieren waarop de burger een meer 
directe invloed kan hebben op de besluitvorming over 
de collectieve ruimte is bijna eindeloos.  
 
Om een beeld te geven van de verschillende 
mogelijkheden hebben we de onderstaande tabel 
gemaakt, waarbij alle vlakken met elkaar gecombineerd 
kunnen worden:
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Over	sociale	cohesie
Sociale cohesie zegt iets over hoe mensen met elkaar 
omgaan en over hoe vaak ze dat doen. Het begrip 
verwijst naar acties, naar gevoel of naar beiden. Wij 
hanteren voor het begrip sociale cohesie de volgende 
definitie: 
 
“De mate waarin mensen binnen een bepaalde 
omgeving in hun gedrag en beleving uitdrukking geven 
aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden 
en in hun persoonlijk leven.’’  

De vraag wat de omgeving van mensen is, ligt vele 
malen gecompliceerder dan decennia geleden. 
Vroeger vonden wonen, werken, zingeving en 
recreatie grotendeels binnen hetzelfde gebied plaats. 
Tegenwoordig gaan het begrip gemeenschap en het 
begrip territorium lang niet altijd gelijk meer op. Met de 
toegenomen mobiliteit en digitalisering kunnen mensen 
hun leven immers op verschillende plekken leven, 
zowel fysiek als digitaal.  

Dat wil uiteraard niet zeggen dat territoriale grenzen 
niet meer relevant zijn. Wetgeving, voorzieningen, 
rechten en plichten kunnen immers van gebied tot 
gebied verschillen. De grenzen van een gemeente zijn 
dus nog wel relevant, maar in mindere mate bepalend 
voor de gemeenschap waarin mensen verkeren of zich 
mee verbonden voelen. 

Ook binnen de gemeentegrenzen is er sprake van 
betekenisvolle variëteit met betrekking tot sociale 
cohesie. Een gemeente van enige omvang heeft niet 
één samenleving, maar bestaat uit verschillende 
samenlevingen. Zeker in Haarlemmermeer, waar 
zich relatief grote verschillen in sociografie tussen 
de verschillende gebieden voortdoen. Zo zijn er 
stedelijke gebieden en dorpskernen, die allen een 
deels eigen dynamiek kennen. Er zijn dorpen met 
veel traditionele bewoners, die samen leven in een 
relatief hechte gemeenschap. Er zijn ook kernen 
met veel netwerkstedelingen, die weliswaar wonen 
in Haarlemmermeer, maar elders hun vrije tijd en 
werktijd doorbrengen. Voor de praktische uitwerking 
van een meer participatieve democratie is deze 
notie van belang, want de verschillen in interesse en 
mogelijkheden om te participeren zijn groot. Zo zijn er 
in Haarlemmermeer wijken waar uitgebreide vormen 
van inspraak zeer matig aanslaan en slechts een klein 
en zeer specifiek (traditioneel) deel van de bevolking 
behoefte heeft aan (vaak snelle) beslistrajecten. Er zijn 
ook kernen waar op grotere schaal behoefte is aan 
inspraak, ook al eerder in het besluitvormingsproces. 
Er zijn gebieden met relatief veel maatschappelijke 
initiatieven en gebieden waarin deze initiatieven zich in 
mindere mate voor lijken te doen.    

Het idee dat er één grote Haarlemmermeerse 
gemeenschap bestaat is dan ook een utopie. Er is 

sprake van meerdere gemeenschappen, die van 
karakteristieken kunnen verschillen per gebied, 
moment en onderwerp. Dat betekent, zeker met het 
oog op het belang van democratische ervaringen, 
dat het vermogen en de bereidheid van mensen 
om in Haarlemmermeer te participeren ook plaats, 
tijd en onderwerp gebonden zal zijn. De variëteit 
in de bevolkingssamenstellingen is zodoende zeer 
betekenisvol als het gaat om het tot stand brengen 
van een ‘nieuwe verhouding’ tussen de overheid en 
samenleving. Als het gaat om de ontwikkeling van een 
meer participatieve democratie. 

Over	de	toekomsten
De toekomst is, zoals al veel gememoreerd in deze 
studie, ongewis en dus niet te voorspellen. Er zijn 
zodoende meerdere toekomsten mogelijk. Voor een 
gemeente die in zijn handelen rekening wil houden met 
de toekomst is de mogelijkheid dat er recentralisatie 
optreedt dus even relevant als de mogelijkheid dat 
de ontwikkeling van decentralisatie zicht voorzet. 
De mogelijkheid dat over het geheel genomen de 
mate van sociale cohesie onder de bevolkingen in 
Haarlemmermeer toeneemt even relevant als de 
mogelijkheid dat de sociale cohesie afneemt.
De vraag wat verstandig handelen is hangt af van de 
uitwerking ervan in verschillende toekomsten en het 
-beredeneerd- in verschillende mate waarde hechten 
aan bepaalde toekomsten. Vanuit het perspectief van 
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de ontwikkeling van de democratie zou de hamvraag 
dan als volgt kunnen luiden:  
 
‘Hoe willen en kunnen wij de verbinding met de 
bevolking verstandig vormgeven, met het oog op 
mogelijke toekomsten?’ 

Met de verkenning hebben we vier ‘hoofdtoekomsten’ 
nader onderzocht. We hebben daarbij gedifferentieerd 
tussen twee verschillende variabelen. De eerste 
variabele gaat over de vraag in welke mate er sociale 
cohesie binnen de gemeente is. De tweede variabele 
gaat over de vraag in welke mate de gemeente 
daadwerkelijk bereid is om besluiten over de 
collectieve ruimte aan de samenleving te laten. Zo zijn 
we tot de volgende vier toekomsten gekomen:

De	vitale	democratie
In deze toekomst is er binnen de gemeentegrenzen 
sprake van relatief veel sociale cohesie en is de 
overheid bereid om de ruimte aan de samenleving te 
laten. De bevolking is in deze toekomst naar elkaar 
toegegroeid en velen nemen deel aan kleinschalige 
initiatieven op buurt- of straatniveau. De bevolking 
bestaat voor het overgrote deel uit mensen die bereid 
én toegerust zijn mee te doen met het vormgeven 
van de collectieve ruimte. Daarbij zijn er uiteraard 
verschillen tussen de verscheidene gebieden binnen 
de gemeentegrenzen. De toegenomen sociale cohesie 
zorgt er voor dat vele burgers geregeld democratische 
ervaringen opdoen. Het idee dat de omgeving iets 
is wat je samen moet maken, is breed aangeslagen. 
Daarmee is ook de bottum-up productie van sociale 
voorzieningen gestaag gegroeid. Mensen geven 
onderling vorm aan voorzieningen op wezenlijke 
thema’s, onder andere op terreinen van zorg, 
voedselvoorziening en wonen. In de meeste gebieden 
worden ook de mensen betrokken die niet goed 
meekunnen. 

Het gemeentebestuur heeft er in deze toekomst 
bewust voor gekozen om zich zover mogelijk terug 
te trekken. De bal ligt bij de burgers en de overheid 
faciliteert vooral. Dat was een belangrijke reden 
waarom een aantal klappen van de economische 
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crisis opgevangen konden worden. De overheid sloot 
zich bewust aan bij initiatieven in de samenleving zelf, 
trachtte deze initiatieven te stimuleren en selecteerde 
de ambtenaren ook op deze competentie. Aan deze 
beleidslijn werd ook financieel gevolg gegeven. Een 
aanzienlijk deel van de middelen zijn op dorps- en 
buurtniveau toebedeeld en de samenleving heeft 
binnen de kaders van de rechtsstaat de ruimte, om zelf 
te beslissen hoe deze middelen worden ingezet.    

Niet alles is in deze toekomst schoonheid. Niet alle 
gebieden kennen een hoge mate van solidariteit en 
cohesie. Er zijn ook gebieden waar mensen hard 
buiten de boot vallen. Velen van hen participeren niet 
in netwerken en krijgen daar ook geen toegang toe 
als ze zelf die toenadering zoeken. Ook zijn er soms 
incidenten die gerelateerd zijn aan de besteding van 
publiek geld. Naast veel verassend goede initiatieven 
vallen er dus ook incidenten waar te nemen in deze 
toekomst. De gemeente ziet dit als iets wat nu eenmaal 
bij het nieuwe beleid en de nieuwe rolopvatting 
past. Wanneer de overheid samen met verschillende 
bevolkingen de collectieve ruimte vorm geeft, zullen de 
vormen en effecten daarvan natuurlijk uiteenlopen.  

De	starre	democratie
In de starre democratie is ongeveer eenzelfde soort 
beeld van de samenleving waarneembaar. Er is veel 

sociale cohesie en er zijn betekenisvolle verschillen 
tussen de wijze waarop- en de mate waarin- burgers 
met elkaar omgaan. De overheid heeft echter een 
andere koers gevaren dan in de vorige toekomst. Er is 
sterk getwijfeld om mee te gaan met de roep om ‘los 
te laten’. Maar wat betekende dat eigenlijk concreet en 
hoe zou dat er in de praktijk uit moeten zien? Daarbij 
werd door de het bestuur en de politiek sterk getwijfeld 
over de vraag of er wel sprake was van die ‘vitale 
samenleving’.  

Er is zodoende geen nieuwe verhouding met de 
samenleving gekomen. Men bleef vertrouwen op de 
oude systemen, maar dan met minder middelen. Waar 
burgers zelf tot initiatieven kwamen werd dat als een 
positieve zaak beschouwd, maar niet als een zaak 
waar de overheid wat mee te maken had. De overheid 
wilde verschillen tussen mensen en gebieden niet 
stimuleren. Het principe van gelijkheid diende leidend 
te staan. In deze toekomst was een sterke toename 
van regulering zichtbaar.   

In deze toekomst is er sprake veel onbegrip tussen 
samenleving en overheid. Waarom niet iets meer 
inschikkelijk? Veel burgers hebben het gevoel dat de 
overheid ze actief aan het tegenwerken is. Soms leidt 
dat er toe dat initiatieven in de kiem gesmoord worden, 
soms gaan de initiatieven gewoon door en regelmatig 
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onttrekken de initiatieven zich überhaupt aan het zicht 
van de overheid. Door de toenemende machteloosheid 
van het bestuur en de groeiende irritatie over diens 
houding is in deze toekomst het populisme sterk 
opgerukt. Daarbij zijn er opvallen veel politieke partijen 
die zich slechts op één gedeelte van de gemeente 
richten.   

De	vergruisde	democratie	
In deze derde toekomst is de ontwikkeling van de 
sociale cohesie in de samenleving een andere kant 
op gegaan. Er is hier relatief weinig sociale cohesie 
binnen de gemeentegrenzen. Van de oude kernen is 
niet veel meer overgebleven. Vele ‘nieuwe burgers’ zijn 
Haarlemmermeer binnengetrokken. Sommigen op zoek 
naar de goede sociale voorzieningen in de gemeente, 
sommigen gewoon op zoek naar een plek om goed-
koop te kunnen wonen en met rust gelaten te worden.  

De Nederlandse samenleving is in deze toekomst 
steeds individualistischer geworden. Er is steeds min-
der sprake van onderling contact en het contact dat er 
is, speelt zicht vooral af buiten de gemeentegrenzen 
en op de wijde webben van het internet. Binnen de 
meeste buurten is er weinig verbinding tussen de  
bewoners. Veel van de bewoners van de gemeente  
zijn niet bereid of toegerust om samen vorm te geven 
aan de collectieve ruimte.  

In deze toekomst is het gemeentebestuur echter wel 
zover mogelijk meegegaan met de roep om los te laten 
en aan te sluiten. De gemeente stimuleert burgerini-
tiatieven en is bereid flexibel te zijn met regels waar 
dat nodig is. Ambtenaren proberen zoveel mogelijk de 
samenleving te betrekken en de gemeente is al in een 
vroegtijdig stadium transparant over de richting van de 
beleidsontwikkeling. Burgers worden actief uitgeno-
digd om hierover mee te denken.  

In deze toekomst komt de meer participatieve 
democratie slecht van de grond. Er zijn weinig 
burgerinitiatieven en de bereidheid om te participeren 
is laag. Dat heeft tot gevolg dat een kleine groep van 
burgers een onevenredige invloed heeft op het beleid. 
De kritiek op de uitkomsten van deze processen en 
het handelen van de overheid daarbij is bij de rest 
van de burgers niet van de lucht. De meeste mensen 
in Haarlemmermeer vinden in deze toekomst dat 
het vooral de taak van het gemeentebestuur is om 
te zorgen voor goed beleid zonder willekeur. Dat is 
bepaald niet het beeld dat ontstaat uit het handelen 
van deze overheid.  

De	gereguleerde	democratie
In deze vierde toekomst is er relatief weinig sociale 
cohesie binnen de gemeente. De overheid is in deze 
toekomst niet bereid gebleken om ruimte te geven 

aan de samenleving om zelf vorm te geven aan de 
collectieve ruimte. Daar zitten de meeste burgers ook 
niet op te wachten. De meeste burgers leven een  
zeer individualistisch leven en er bestaan grote 
verschillen tussen arm en rijk. Dat is overigens niet 
overal het geval. Er zijn in deze toekomst nog enkele 
dorpen overgebleven waarin er sprake is van veel 
sociale cohesie en solidariteit. De mensen zorgen  
er voor elkaar.  

De gemeente overheid had de debatten in de jaren 
tien over een meer participatieve democratie met 
veel interesse waargenomen en na een paar eerste 
experimenten (met een zeer matige afloop) besloten 
dat dit niets voor Haarlemmermeer was. Daar was ook 
politieke consensus in de Raad over. Dit mocht niet 
weer gebeuren.  

Dat betekent overigens niet dat in deze toekomst de 
overheid en samenleving goed op elkaar aansluiten. 
Integendeel. De wereld is vele malen complexer 
geworden en dat maakt het adequaat maken van 
integrale beslissingen zeer moeilijk. De meer mondige 
en hoger opgeleide burgers wijzen daarbij geregeld 
(terecht) op de gemaakte fouten. Het heeft in deze 
toekomst voor een soort van overheidskramp gezorgd. 
De overheid wil in deze context weinig openheid geven 
over processen en besluit in de regel laat. De burgers 
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en politiek vragen op hun beurt om meer transparantie 
en zien zich in deze controlerende rol bevestigd 
wanneer ze verkeerde keuzes op het spoor komen.  
Het zorgt voor groeiende wederzijdse irritatie, die 
elkaar versterkt.  

Over	de	meervoudigheid	van	de	toekomst
De vier beschreven toekomsten zijn allen voorbeelden 
van toekomsten langs relevante variabelen. In de 
werkelijkheid zijn er nog veel meer toekomsten van 
de verhouding tussen de overheid en samenleving 
mogelijk. Sommige veel erger dan dat wij met de 
verkenning hebben laten zien. We zijn immers 
bewust niet ingegaan op mogelijke communistische, 
dictatoriale of extremistische karakteristieken van de 
lokale democratie. We hebben het bij vier toekomsten 
gehouden die voor veel mensen allen als realistisch 
werden beoordeeld.  

Dat bleek ook bij de discussies over de verkenning. 
Bij de vraag welke toekomst het meest waarschijnlijk 
werd geacht, is op alle vier de toekomsten wel eens 
gewezen. Interessant daarbij was dat er een groot 
verschil bleek te zitten tussen mensen die meenden 
een toekomst te kunnen kiezen (‘zo moet het gaan 
zijn’) en mensen die meenden dat we daar geen 
invloed op hebben en er op zijn hoogst goed op in 
te kunnen spelen. De waarheid zal zoals vaak in het 

midden liggen. Uiteraard kan men proberen met 
bepaalde acties een toekomst dichterbij te brengen, 
maar het idee dat de sociografische toekomst van een 
gemeente te kiezen is, brengt wel een erg groot geloof 
in de maakbaarheid van de samenleving met zich mee. 
 
De beschreven toekomsten hebben we in de 
verkenning uitgebreid gelardeerd met vele 
verschillende elementen. In de ene toekomst zijn 
er veel actieve dorps- en wijkraden, in de andere 
toekomst zijn deze raden bijna verdwenen. In de ene 
toekomst heeft de economische crisis zich doorgezet, 
in de andere toekomst maakt Haarlemmermeer juist 
een periode van economische bloei door. Er is een 
toekomstbeeld waarin er veel sprake is van een 
bottom-up productie van voorzieningen. Er is ook 
een toekomst waarin deze initiateven een verschijnsel 
in de marge zijn. Voorbeelden van variabelen die 
voor de uitwerking van een streven naar een meer 
participatieve democratie allen relevant zijn.  

Dat geldt net zo goed voor de rolopvatting van de 
overheid en voor de instrumenten die zij daarbij 
inzet. Er zijn toekomstbeelden denkbaar waarin de 
overheid actief op zoek gaat naar nieuwe vormen van 
participatie. Waar het sociale beleid zoveel mogelijke 
ruimte laat voor de inbreng van het eigen netwerk. 
En in alle mogelijke toekomsten werken deze vormen 

anders uit en is er daarbij sprake van onverwachte 
effecten. Zoals dat gaat met nieuw beleid.  

Het is interessant om de vraag te stellen of het nu 
zo waarschijnlijk is dat de toekomst van de lokale 
democratie in Haarlemmermeer in grote lijnen de 
karakteristieken van één van deze toekomsten zal 
volgen. Wanneer de variëteit in de sociografie in 
Haarlemmermeer zich voortzet zoals nu het geval is, 
zou er ook wat voor te zeggen zijn dat de beschreven 
toekomsten -in verschillende mate- zich allen tegelijk 
binnen de gemeentegrenzen kunnen afspelen. En dat 
naast de karakteristieken van de samenlevingen binnen 
de gemeente, ook de uitwerking de participatieve 
democratie verschillend is per omgeving. Het is 
interessant om de vraag te stellen wat deze situatie zou 
betekenen voor de concretisering van een streven naar 
een meer participatieve democratie.   

Het	debat	over	de		
ontwikkeling	van	de	lokale	democratie
We zijn met onze verkenning ingegaan op wat de 
huidige ambitie van het nieuwe beleid (om meer 
gebruik te maken van de kracht van samenleving) 
kan betekenen voor de gemeente Haarlemmermeer. 
We constateerden in deze discussie dat er haast 
twee ‘kampen’ leken te bestaan. Daardoor dreigt de 
discussie binnen en buiten het gemeentehuis vast te 
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lopen- en wel in twee posities die op gespannen voet 
met elkaar staan: 

1.	De	overheid	zit	burgers	vooral	in	de	weg	en	moet	
zich	terugtrekken	om	de	ruimte	te	geven	aan	de	
kracht	van	de	samenleving	

2.	Ruimte	geven	aan	de	kracht	van	de	samenleving	
klinkt	weliswaar	goed,	maar	is	in	de	praktijk	niet	
haalbaar	en	bovendien	niet	wenselijk.	 

Het zijn moeilijk te overbruggen posities. Maar ze zijn 
ook te simplistisch. Ze doen geen recht aan de grote 
variëteit die het vraagstuk van de lokale democratie 
omringt. Desalniettemin zijn de verschillen in de 
uitgangspunten wel goed te verklaren. De waarden 
die mensen centraal stellen bij het functioneren van 
het openbaar bestuur blijken van elkaar te verschillen. 
Zo zijn er mensen die het vooral van belang vinden 
dat alle burgers eenzelfde invloed hebben op het 
openbaar bestuur en zijn er burgers die het vooral 
belangrijk vinden dat de overheid responsief is voor 
burgers met vragen en wensen. Er zijn mensen die 
het vooral belangrijk vinden dat de overheid zorgt 
voor gelijke randvoorwaarden en er zijn mensen die 
het vooral van belang vinden dat de overheid met 
lokaal maatwerk oog heeft voor de verschillen tussen 
de gemeentegrenzen. Een aantal waarden komt met 
elkaar in conflict bij discussies over een participatieve 

democratie. Dat leidt tot een aantal democratische 
dilemma’s. Moet een overheid het toestaan dat er bij 
participatietrajecten in haar ogen kwalitatief matige 
besluiten tot stand komen? Dat burgers ongelijk 
worden behandeld? Dat er publiek gefaciliteerde 
vormen van uitsluiting gaan ontstaan, wanneer de 
overheid bepaalde netwerken faciliteert die inherent 
aan hun aard ook de mensen kunnen uitsluiten die niet 
kunnen meekomen? Dat voor verschillende gebieden 
verschillend beleid geldt? Daar kunnen de meningen 
fors over verschillen. Het voeren van de discussie over 
wat participatieve democratie concreet kan betekenen 
is daarmee veel meer zinvol en ook boeiender dan een 
discussie op het niveau van oneliners.  

Wie naar de betekenis van een meer participatieve 
democratie kijkt ziet relevante uitdagingen opdoemen. 
De lokale overheid is de afgelopen decennia vooral 
opgebouwd vanuit een gelijkheidsbeginsel. Dat 
is terug te zien in de meeste formele en informele 
instituties. In wetgeving, in protocollen en in houding. 
Het gelijkheidsbeginsel past ook goed bij een pure 
representatieve democratie. Doordat iedereen kan 
stemmen heeft iedereen gelijke invloed en de overheid 
creëert gelijke randvoorwaarden. 

Uiteraard heeft een pure representatieve democratie 
en ware gelijkheid nooit bestaan. Er zijn altijd burgers 
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geweest die eenvoudiger de toegang weten te vinden 
tot politieke partijen en beleidsmakers dan anderen. 
Dat laat onverlet dat het principe van gelijkheid terug te 
vinden is in vele facetten van de overheid.   

Momenteel leven we in een spannende tijd. Een tijd 
waarin de overheid te weinig middelen heeft om alle 
gewenste voorzieningen in stand te kunnen houden. 
En een tijd waarin de burgers veel hoger zijn opgeleid 
dan vroeger en er ook de (technische) middelen 
naar zijn om meer invloed van de samenleving op de 
collectieve besluitvorming mogelijk te maken. Daarom 
is het ook niet zo raar dat deels uit noodzaak en deels 
uit ideologie gewezen wordt naar de kansen die meer 
participatie biedt. En dat er van de overheid verwacht 
wordt dat zij rekening houdt met -of zich aansluit bij 
initiatieven in de samenleving. Tegelijk betekent dit 
streven ook dat moet worden aangesloten bij een 
ontwikkeling die in verschillende mate en vormen 
aan de gang is. Waarbij we vooral weten dat er veel 
verschillen optreden tussen gebieden, momenten en 
onderwerpen. De vormen en processen van participatie 
verschillen dus. Wanneer de overheid daar echt bij wilt 
aansluiten betekent dit dat moet worden uitgegaan van 
ongelijkheid. En dat vergt een majeure verandering en 
het opnieuw beantwoorden van vele democratische 
vragen en dillema’s.  

Over	de	betekenis	van	de		
verkenning	naar	de	toekomst	toe
Met onze verkenning hebben we het spectrum van 
de verhouding tussen overheid en samenleving 
willen opentrekken. We hebben geconstateerd dat 
er meerdere toekomsten (tegelijk) mogelijk zijn. Dat 
we trends zien, maar veel ook nog niet weten. Hoe 
zal de sociografie er over twintig jaar uitzien? Zijn er 
grote verschillen tussen bevolkingsgroepen of groeien 
deze juist naar elkaar toe? Zijn er veel betekenisvolle 
maatschappelijke initiatieven of is het vooral een 
verschijnsel in het klein? Is er economische bloei of 
juist een nieuwe crisis, dieper dan dat wij onze nu voor 
kunnen stellen. Daarnaast hebben we geconstateerd 
dat er binnen de Haarlemmermeerse gemeentegrenzen 
relatief grote verschillen bestaan tussen de 
verschillende gebieden in termen van cohesie, identiteit 
en solidariteit. Zal dat in de toekomst ook zo zijn?  

Zoals het hoort is ook de toekomst van de verhouding 
tussen de samenleving en overheid ongewis. Het 
lijkt desalniettemin wel noodzakelijk om het debat 
over de lokale democratie uitvoerig te voeren. De 
traditionele lokale representatieve democratie staat 
immers onder druk en loopt geregeld vast. Is het 
streven naar een meer participatieve democratie 
wenselijk in deze tijd van groeiende individualisering, 
van toegenomen mobiliteit en van toegenomen 

technologische mogelijkheden om de bevolking een 
meer directie invloed op de collectieve besluitvorming 
te laten hebben? Past het streven van meer 
participatie inderdaad bij een tijd waarin de gemeente 
de verantwoordelijkheid krijgt over majeure ‘zachte 
vraagstukken’, waar met minder beschikbare middelen 
een integraal antwoord op zal moeten worden 
gevonden? De vraag welk handelen hierin verstandig 
is, is uiteraard aan de gemeente zelf. 

Dat wil niet zeggen dat we met de verkenning 
geen betekenis hebben gegeven aan de door ons 
geopende toekomsten van de lokale democratie. 
Wij hebben geconstateerd dat er veel variabelen zijn 
waar de gemeente geen invloed op heeft, maar ook 
een aantal waar de gemeente wel invloed op heeft. 
Zo kan de gemeente voor een gedeelte zelf kiezen 
in welke mate en vorm zij de verbinding met de 
toekomstige samenleving(en) vorm wil geven. En met 
welke processen de totstandkoming daarvan dient te 
geschieden. Een kernvraag daarbij lijkt de vraag hoe 
en in welke mate we participatie in de representatieve 
democratie kunnen weven, zo dat beiden tot hun 
recht komen en de lokale democratie beter gaat 
functioneren.  

Op basis van de huidige variëteit in de sociografie 
(waarin onder andere de mate waarin burgers bereid 
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en toegerust zijn om te participeren verschilt) en  
op basis van de variëteit in mogelijke toekomsten 
constateren wij dat vruchtbare inspanningen voor een 
meer participatieve democratie waarschijnlijk geen 
uniform karakter kunnen hebben. Het nastreven van 
procesmatige variëteit is een veel kansrijker spoor. 
Zo zou de gemeente wanneer ze streeft naar meer 
participatie ervoor kunnen kiezen om aan te sluiten 
bij de mogelijkheden die een bepaalde omgeving 
binnen de gemeentegrenzen biedt. Hierbij sorteert het 
overigens waarschijnlijk meer effect als de overheid 
uitblinkt in het maken van ruimte, dan in het aansluiten 
bij aansprekende burgerinitiatieven.  

Wanneer de gemeente een meer participatieve 
democratie zou nastreven en inderdaad meer 
ruimte voor verschillen wil maken -en dus meer 
uit wil gaan van ongelijkheid- vergt dat een 
zorgvuldige procesarchitectuur. Daarbij zal dan 
uitvoerig stilgestaan moeten worden bij een aantal 
fundamentele democratische vragen. Zowel door het 
gemeentebestuur, als door de politiek, als door de 
samenleving, als door de gemeentelijke organisatie. 
Het gesprek moet dan boven het niveau van de 
oneliners uitstijgen. Wellicht dat in dat kader ook een 
experiment, bijvoorbeeld in een klein gebied met veel 
sociale cohesie, interessant kan zijn. 

Na het voeren van deze gesprekken zal het de kunst 
zijn om tot uitgedachte arrangementen te komen 
waarmee kan worden ingespeeld op veranderende 
omstandigheden en die de ruimte bieden om te leren. 
Door het proces van zoeken goed te verankeren 
kan gezocht worden naar manieren om aan te 
sluiten bij het soort burgers dat participeert, om 
bewust te differentiëren als bepaalde omgevingen of 
onderwerpen daar aanleiding toe geven.  

|inspanningen voor een meer participatieve democratie 
zullen ook het nodige gaan vergen van de politiek. 
Doordat dit beleid grotendeels nieuw is, zijn incidenten 
immers zeer waarschijnlijk. Wordt dan de benodigde 
ruimte voor participatie direct weer dichtgemaakt 
met een verlangen naar meer regulering en toezicht? 
Of ontstaat er iets van een gedeeld verhaal en een 
gedeeld spelconcept, waarmee de verschillende 
inspanningen om tot een meer participatieve 
democratie te komen betekenis kan worden gegeven- 
ook als enkele van die inspanningen een aantal 
negatieve en onverwachte effecten hebben? Het 
is daarmee een belangrijke vraag of de gemeente, 
wanneer ze een meer participatieve democratie zou 
nastreven een gezamenlijke manier vindt om de 
inspanningen daarvoor vrucht te laten vatten.  

Afsluitend
Het zijn dus spannende tijden voor de lokale 
democratie. Veel komt op de gemeente af en vragen 
over de democratie zijn daarbij aan de orde van 
de dag. Termen als ‘loslaten’ of ‘aansluiten op de 
kracht van de samenleving’ gaan allemaal over de 
verhouding tussen de overheid en de samenleving. 
En dus over de lokale democratie. De vraag of meer 
participatie van burgers gewenst is ligt gevoelig en 
er bestaan vele meningen over. Dat hebben we ook 
tijdens deze verkenning gemerkt. Wij hopen dat we 
met onze verkenning hebben bijgedragen aan het 
besef dat de toekomst van de verhouding tussen de 
lokale samenleving en de lokale overheid open ligt. 
Het vraagstuk van de lokale democratie is er niet een 
waar uitgekomen wordt door het bepleiten van stevige 
posities. Veel meer heeft het vraagstuk betrekking 
op de omgang met variëteit, met de afwegingen ten 
aanzien van democratische dilemma’s, met de tedere 
balans tussen regels en ruimte en met de bereidheid 
om te experimenteren. Kortom; met de bereidheid om 
het onzekere voor het zekere te nemen.
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5.2 Toekomst van de sociale sfeer

De sociale sfeer
Sinds Thorbecke is de sociale sfeer het object van 
de verzorgingsstaat geweest. Zorg, welzijn en sociale 
zekerheid vormen van begin af aan zowel doel als 
middel van de verzorgingsstaat. Een verzorgingsstaat 
die weliswaar populair, maar gaandeweg ook 
onbetaalbaar is geworden. ‛De terugtredende overheid’ 
als adagium geldt dan ook vooral de sociale zekerheid 
en de zorg. Hetzelfde geldt voor ‛de zelfredzame 
burger’ die meer ‛eigen verantwoordelijkheid’ moet 
nemen. De decentralisaties van zorg en sociale 
zekerheid zijn hier het meest prominente voorbeeld 
van. Hoe ziet de toekomst van de sociale sfeer er uit?  

Hoe? 
We hebben het beantwoorden van de bovenstaande 
vraag op verschillende manieren aangepakt. Ten 
eerste heeft de gemeente zoals hierboven reeds 
uiteengezet, een bouwteam samengesteld dat zich 
met de toekomst van de sociale sfeer heeft bezig 
gehouden. Het team heeft zich in zeven sessies over 
het thema gebogen. Een aantal raadsleden heeft in 
twee bijeenkomsten hetzelfde gedaan, onder leiding 
van de secretaris van de toekomst verkenning. De 
uitkomsten van die bijeenkomsten vormen de basis 
van deze verkenning.

Sociale	Sfeer:	Dimensies	en	
kernmechanismen,	heden	en	verleden	

Waaruit bestaat de sociale sfeer en wat verstaan we 
er onder? Die vraag is op verschillende manieren 
te beantwoorden. Binnen de gemeente betekent 
de sociale sfeer alles wat de gemeente in het kader 
van zorg en sociale zekerheid uitvoert. Binnen de 
samenleving gaat het vaak over wat burgers voor 
elkaar over hebben, of ze zich ‛sociaal’ opstellen. Ook 
zou je juist de relatie met de overheid centraal kunnen 
stellen, of je kunt kijken naar publieke problemen die 
mensen gezamenlijk oplossen. Anderen zullen daarbij 
opmerken dat ‛de overheid’ feitelijk ook van mensen 
gezamenlijk is. Kortom, we hebben behoefte aan een 
afbakening: als we de toekomst van de sociale sfeer 
willen verkennen, waar moeten we dan naar kijken? 

Publieke moraal 
Soms ligt het antwoord op de vraag naar de toekomst 
in het verleden. Vanzelfsprekend zijn we niet de 
eersten die zich met het sociale domein bezig houden. 
Aristoteles definieerde de mensen reeds als een 
zoon politikon, een politiek dier. Waarbij politiek niet 
verwees naar de term politiek zoals we die vandaag 
gebruiken, maar naar de Polis waarin de Grieken 
gemeenschappelijk en gezamenlijk leefden. Juist die 
gezamenlijkheid was voor Aristoteles een voorwaarde 

voor het ‛goede leven’. Alleen samen met anderen, 
in sociale relaties, konden mensen hun volle potentie 
bereiken. Het sociale leven is misschien niet de 
makkelijkste vorm van leven, maar wel de beste. De 
mens was volgens Aristoteles van gemeenschappen 
afhankelijk. De Griekse term ‛idiotes’ reserveerden de 
Grieken voor mensen die zich niet inspanden voor het 
gemeenschappelijk belang, terwijl ze daar wel geld en 
tijd voor hadden. 

Natuurlijk weten we dat de Griekse democratie 
behoorlijk exclusief was en alleen bestemd voor de 
burgers. Slaven, vrouwen en mensen ‛van buiten’ 
konden niet meestemmen. Alleen mensen die 
voldoende geld en dus tijd hadden, waren burger. 
Zij bestuurden de Polis. En wie zijn eigen belangen 
opofferde aan het algemene belang werd daarvoor 
geëerd. Zo ontstond een stevige relatie tussen 
collectief en individu. Mensen waren wederzijds 
afhankelijk van elkaar. De publieke moraal vierde 
hoogtij. 

Rechten en plichten 
De Romeinen begonnen hun res publica al meer 
‘juridisch’ in te richten, met wetten en vastgelegde 
rechten. Mensen moesten zich niet alleen inspannen 
voor de gemeenschap, maar konden in ruil daarvoor 
aanspraak maken op bescherming en veiligheid. 
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Het recht begon een centrale plek in te nemen in de 
sociale relaties tussen mensen. Volgens de Romeinse 
geschiedschrijver Tacitus begon de balans zelfs 
door te slaan naar rechten in plaats van plichten. De 
Romeinen waren niet meer bezig met het algemene 
belang, met hun gezamenlijke belang, maar vooral met 
hun eigen belangen. En zo gebeurde het dat op het 
moment dat de meeste wetten de senaat passeerden, 
de samenleving ook het meest gecorrumpeerd was. 
De publieke moraal kwam ten einde. Het Romeinse rijk 
kwam ten val. 

Zowel bij de Grieken als de Romeinen was van een 
verzorgingsstaat vanzelfsprekend nog geen sprake. 
Ze hielden zich voornamelijk bezig met oorlog voeren. 
Maar een aantal belangrijke kenmerken van de sociale 
sfeer die ook vandaag van belang zijn, kunnen we wel 
al ontwaren: de relatie tussen individu en collectief 
enerzijds en de verhouding tussen rechten en plichten 
anderzijds. Enerzijds gaat het dan om de vraag of er 
voldoende gemeenschappelijkheid is om gezamenlijk 
op te trekken (relatie collectief - individu). Anderzijds 
gaat het om de vraag hoe mensen het algemeen 
belang kunnen vormgeven (rechten en plichten).
 
Insluiting – uitsluiting 
Hoe belangrijk die vragen zijn, leerden we in de loop 
van de geschiedenis. Steeds meer bleek dat de mens 

niet per definitie geneigd is om gebroederlijk en in 
harmonie samen te leven. Hobbes (1588) stelde dan 
ook dat de mens de mens een wolf was (homo homini 
lupus est). Mensen zijn er altijd op uit om zichzelf 
te bevoordelen. Ze leven niet zozeer samen met de 
ander, als wel ten koste van de ander. Ze zijn zelfs in 
staat om anderen te doden. Maar Hobbes had ook 
een oplossing. Mensen waren, zo verwachtte hij, wel 
degelijk bereid af te zien van geweld en het uitbuiten 
van anderen, als anderen dat ook zouden doen. Een 
maatschappelijk contract waar een soeverein (de 
Leviathan) op toezag, zou daarvoor garant kunnen 
staan. Niet zozeer de eer of de plicht om je in te 
spannen voor het publieke belang, maar een onderling 
contract zou garant staan voor sociaal handelen. 
Alleen daarmee konden we voorkomen dat de sterken 
de zwakkeren zouden uitsluiten. 

Gelijkheid – diversiteit 
Zo’n sociaal contract moest natuurlijk wel een contract 
zijn tussen gelijke partijen. En dat werd steeds 
moeilijker. Adam Smith wees in zijn Wealth of Nations 
(1776) al op arbeidsdeling. Vroeger waren bijna alle 
mensen boer. Ze deden hetzelfde werk en waren dus 
relatief gelijk. Maar dat veranderde. De industrialisatie 
van het arbeidsproces leidde tot verschillende soorten 
werk. En dat betekende dat ook mensen van elkaar 
gingen verschillen.  

is eR volDoenDe 
gemeenscHappelijkHeiD 
om gezamenlijk op te 
tRekken?  



82  |  Scenariostudie Duurzaam Haarlemmermeer

In de 19e eeuw was het Durkheim die zich afvroeg hoe 
mensen in moderne samenlevingen samenleefden. 
Als antwoord op die vraag definieerde hij het 
begrip organische solidariteit. Naarmate mensen 
specialistischer taken uitvoeren, zijn ze minder 
zelfredzaam en dus meer afhankelijk van elkaar. Ze 
hebben elkaar nodig – net zoals de organen binnen 
een lichaam niet afzonderlijk kunnen functioneren. 
Diversiteit is daarvoor juist een voorwaarde. In 
traditionele samenlevingen waarin mensen op elkaar 
lijken, is sprake van mechanische solidariteit; als 
mensen elkaar nodig hebben is sprake van organische 
solidariteit. Mechanische solidariteit, zo meende 
Durkheim, is minder stevig dan organische solidariteit. 

Ook de staat is zich in de loop der eeuwen meer met 
zulke vragen gaan bezig houden. In het begin waren 
dat de stadsstaten, later nationale staten, maar steeds 
ging hem om de vraag: hoe geven we vorm aan het 
publieke belang? Zo ontstond eerst het idee van de 
rechtstaat en in de afgelopen 150 jaar ontwikkelde zich 
daarnaast de verzorgingsstaat. 
Laten we voor Nederland Thorbecke als vertrekpunt 
nemen. Zijn grondwet (1848) werd vier jaar voor de 
inpoldering van de Haarlemmermeer (1852) ingevoerd. 
Uiteraard vond Thorbecke dat arme en ongeschoolde 
Nederlanders niet mochten stemmen. Maar hij vond 
wel dat de Nederlandse gemeenschap en de staat als 

vertegenwoordiger daarvan de verantwoordelijkheid 
had om alle mensen op te voeden tot volwaardige 
burgers. Een reeks wetten en voorzieningen volgden en 
de kiem van de verzorgingsstaat was gelegd. ‛Rechten’ 
kregen steeds vaker de vorm van ‛voorzieningen’: 
zorg, pensioenen, uitkeringen, sociale woningbouw, 
onderwijs. Abraham de Swaan legde al eens uit dat de 
drijvende kracht achter die ontwikkeling met name de 
elite was. Natuurlijk waren kerken en later vakbonden 
belangrijke pleitbezorgers voor sociale voorzieningen, 
maar het waren de rijken die bang waren voor de 
ziekten van de armen, of voor opstanden, die de 
zorgarrangementen voor deze groep ontwikkelden. 
Algemeen belang en eigen belang  
vielen samen. 

Dimensies
Door de geschiedenis heen onderscheiden we aldus 
een aantal dimensies die bepalend zijn geweest voor 
de sociale sfeer: 

Relaties:             Individu - Collectief 
Productie:               Rechten - Plichten 
Solidariteit:          Insluiting - Uitsluiting 
Waarden:             Vrijheid - Gelijkheid
Verantwoordelijkheid:               Overheid - Burger
Problemen en oplossingen:            Publiek - Privaat

Er is geen reden om aan te nemen dat diezelfde 
dimensies niet ook de sociale sfeer van de toekomst 
zullen bepalen. We gebruiken bewust het woord 
dimensies, want ze zijn niet in beton gegoten maar 
beweeglijk. De verhouding tussen individu en collectief 
verandert door de tijd en datzelfde geldt voor wat we 
als privaat of als publiek definiëren. De verhouding 
tussen overheid en burger is vandaag anders dan 
100 of 50 jaar geleden, net als onze opvattingen 
over rechten en plichten en vrijheid en gelijkheid. 
Wie de toekomst wil verkennen houdt rekening met 
die dynamiek. De sociale sfeer definiëren we op 
enig moment in de tijd als een specifiek evenwicht 
in deze dynamiek. Daarnaast gaan we er van uit dat 
interventies van overheid en samenleving invloed 
uitoefenen op die dynamiek. Ieder beleid zal invloed 
hebben op de balans tussen de uitersten van de 
dimensies. In andere woorden: met iedere interventie 
beïnvloedt de overheid de aard van de sociale sfeer. 
Het is een belangrijke notie voor de sociale sfeer van 
de toekomst. 

Naast deze dimensies onderscheiden sociologen 
en economen een aantal mechanismen die door de 
geschiedenis heen bepalend zijn geweest voor de 
manier waarop we de sociale sfeer vormgaven. We 
beschrijven onderscheiden het prisonersdilemma, de 
tragedy of the commons en het free riders probleem. 
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Ze duiden allen op hetzelfde probleem: rationeel 
handelende individuen zullen de publieke zaak 
uithollen. In de sociale sfeer lijkt dat welhaast een 
natuurwet te zijn. 

Toekomst 
Naast de dimensies en de kernmechanismen die de 
sociale sfeer kenmerkten, zijn we op zoek gegaan naar 
de “kritische onzekerheden” voor de toekomst van de 
sociale sfeer. Na een lange discussie is besloten twee 
aspecten te beschouwen als kritische onzekerheid, 
namelijk de ontwikkeling van ICT en de ontwikkeling 
van de relatie tussen collectief en individu. 

ICT
Aan de ene kant in de vorm van ICT als supercomputer, 
als een computer die alles van iedereen weet en die 
sociale oplossingen uitrekent en voorschrijft. Een 
computer die ook vooral gericht is op weten, kennis 
verzamelen, data processing. Berekening, beheersing 
en beheer staan voorop. Aan de andere kant in de 
vorm van ICT als enabler van sociale relaties, de 
sociale mediakant van ICT. Door ICT (sociale media) 
kunnen mensen elkaar gemakkelijker vinden en 
samen gezamenlijke problemen oplossen. Dat ICT het 
mogelijk maakt om tijd- noch plaatsgebonden relaties 
aan te gaan, staat centraal in veel van de denkbeelden 
van de teamleden. Wezenlijk is, dat de technologie 

beide functies tegelijkertijd vervult: beheerser en 
enabler, ruimtebenemer en ruimteschepper. 

Belangrijker wellicht was de constatering dat ICT zich 
dynamisch ontwikkelt. We onderscheiden de volgende 
dimensies: 

Standaardisatie - Variatie
ICT werkt standaardiserend maar maakt ook variatie en 
maatwerk mogelijk. 

Intermediation - Disintermediation
ICT kan schakels uit productieketens overbodig maken 
(disintermediation) maar oplossingen ook complexer 
maken (intermediation) 

Offline privacy - Online privacy
ICT verandert de opvattingen die mensen over privacy 
hebben. 

Bezit - Delen (sharification)
Waar in de offline wereld “bezit” belangrijk is, wordt er 
online steeds meer gedeeld. 

Materiële schaarste - Immateriële schaarste
In de offline wereld was materiële schaarste van 
belang, in de online wereld zal materieel contact tussen 
mensen belangrijk worden. 

Informatie tekort - Informatie overschot 
(infobesitas)
Aan de ene kant is er een permanent tekort aan 

informatie, aan de andere kant is er zoveel dat we door 
de bomen het bos niet meer kunnen zien. 

Collectief - individu.
De relatie collectief – individu is de klassieke dimensie 
in het sociale domein. Het gaat in de kern over relaties 
die individuen met elkaar aangaan om gezamenlijk 
verder te komen. Deze relatie komt ook sterk naar 
voren in de dromen en levenscycli. Hoe zorgen we 
in de toekomst voor elkaar? Hoe gaan we om met 
werkeloosheid, en met ziekte en pensioen? 

Op basis van een aantal sessie onderscheidde 
het team de volgende dimensies die de kritische 
onzekerheid “individu-collectief” definiëren.

Systeemwereld - leefwereld
Instituties en de leefwereld van mensen zullen in 
toenemende mate op gespannen voet met elkaar 
komen te staan. 

Gelijke gevallen - ongelijke gevallen
Gelijkheid en gelijke behandeling blijft een dominant 
thema, tegelijkertijd is er behoefte aan uniciteit en 
maatwerk 

Normaliteit - afwijking
De druk om te conformeren aan het geheel zal 
toenemen, de afwijking, of uitzondering zal worden 
onderdrukt. 
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Professionele vrijwilliger  - vrijwillige vrijwilliger
Aan de ene kant verwachten we steeds meer 
van vrijwilligers, aan de andere kant, zien we dat 
mensen steeds meer eisen stellen aan hun vrijwillige 
inspanning. 

Geïndividualiseerde betrokkenheid - de overheid als 
free rider
Betrokkenheid wordt enerzijds een consumptiegoed, 
aan de andere kant stelt de overheid zich ten opzicht 
van burgerinitiatieven op als free rider. 

Microsamenlevingen - collectivisering 
Er ontstaan nieuwe solidaire gemeenschappen rondom 
gedeelde belangen (sociale gated communities) aan de 
andere kant blijft collectivisering een belangrijke trend. 

Secundaire actoren - natuurlijke actoren
We zien nieuwe instellingen ontstaat terwijl er 
tegelijkertijd geroepen wordt om de terugkeer naar 
natuurlijke actoren (de arts, de onderwijzer, de 
wijkagent). 

Uitdagingen 
Aldus ontwikkelen de twee kritische onzekerheden zich 
meerdimensionaal. Met de raad bespreken we wat dat 
voor het besturen van de stad betekent. De conclusies 
laten zich tevens in dimensies gieten:  

Lokale verzorgingsstaat 
1. De gemeente wil goede diensten blijven leveren <> 

maar moet de vraag naar diensten terugdringen.
2. De gemeente wil mensen meer zelf laten doen <> 

maar kan mensen die het niet zelf kunnen, niet 
laten vallen. 

3. Landelijke maatregelen zijn ook van invloed op de 
gemeente <> Lokale beleidsruimte biedt de kans 
om de gemeente vorm te geven. 

4. Als politicus is het je natuurlijk neiging om te 
sturen <> Maar als gemeenteraadslid blijk je er 
vaak niet over te gaan. 

5. Steeds meer taken komen naar de gemeente <> 
Maar het Rijk bepaalt welke en in welk tempo.

6. Mensen stellen zich op als klant die op korte 
termijn hun eigen belang behartigd willen zien <> 
Democratie draait om burgers die ook het lange 
termijn publieke belang in de gaten houden. 

7. De gemeente moet mensen meer vrijheid geven 
<> Maar dan is het wel de vraag of ze ook de 
verantwoordelijkheid nemen die nodig is om de 
verzorgingsstaat op peil te houden.

8. Enerzijds moet de gemeente dus loslaten <> Maar 
inwoners zullen de gemeente (de overheid) vragen 
om in te grijpen als het niet bevalt.

9. Voor burgerinitiatieven geldt dat de gemeente 
voor uitsluiting moet waken <> anderzijds moet de 
gemeente uitkijken dat zij niet in de weg zit.  

10. Wat burgerschap en civil society betreft is het 
prachtig als burgers dingen zelf doen <> maar het 
zal anders zijn dan in het verleden. 

Mediacratie 
11. Mensen zullen steeds meer via sociale media met 

elkaar communiceren <> maar daardoor zal offline 
contact wellicht waardevoller worden.

12. Er is steeds meer informatie beschikbaar 
<> Daardoor zullen politici steeds meer 
verantwoordelijk worden gehouden 

13. Ook in de toekomst zijn duurzame beslissingen 
nodig <> Maar het incidentalisme zal alleen maar 
sterker worden

14. De overheid lijkt zich eendimensionaal terug te 
trekken <> maar een reflexieve samenleving kan 
met een antwoord komen.  

Haarlemmermeer
15. De gemeente moet het eigen karakter van de 

kernen respecteren (diversiteit) <> maar soms is 
er een grotere schaal nodig voor grote plannen 
(gelijkheid). 

16. De gemeente moet nieuwe plannen blijven 
ontwikkelen <> Maar daarbij altijd aansluiten bij de 
lokale behoefte. 
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Resultaat:	Toekomstscan
Beleid in de toekomst zal altijd effect hebben op het 
sociaal domein. Ook buiten de bedoelde en verwachte 
effecten. In andere woorden, met interventies in het 
sociale domein beïnvloedt de overheid de sociale 
sfeer. Met onzekerheid omgaan betekent ook dat de 
overheid rekening houdt met de dimensies die we in 
de toekomstverkenning in kaart hebben gebracht. Om 
die reden presenteren we een Toekomstscan Sociale 
Sfeer voor nieuw beleid. Op basis van die toets kunnen 
beleidsmakers, bestuurders en raadsleden bepalen 
in welke mate ze de sociale sfeer van de toekomst 
beïnvloeden. Daar kunnen ze vervolgens rekening mee 
houden tijden het ontwikkelen van beleid, beslissen 
over beleid en het controleren van de effecten van 
beleid. 

De beleidstoets is gebaseerd op de dimensies die in 
de toekomstverkenning aan de orde zijn gekomen 
(sociaal, technisch en klassiek). Per dimensie kunnen 
beleidsmakers en bestuurders zich afvragen of ze de 
polen van de dimensies versterken of verzwakken. Dat 
maakt het gesprek over de toekomst van het sociale 
domein per beleidsvraagstuk mogelijk. Daarmee 
zeggen we niet dat een van de polen werkelijkheid 
zal worden. Vermoedelijk zullen ze zich gelijktijdig 
voordoen. Net zoals beide toekomsten waar we dit 
stuk mee begonnen, ook wel eens gelijktijdig waar 
kunnen worden. De gemeente is niet de enige die 

ontwikkelingen beïnvloedt. Desondanks is het wel 
belangrijk om vooraf de invloed van de gemeente 
te bevragen en er op voor te sorteren. Om die 
reden hebben we per dimensie een aantal vragen 
geformuleerd, die daarbij van dienst kunnen zijn. 
Meer specifiek kunnen beleidsmakers de 
toekomstscan gebruiken tijdens beleidsontwikkeling. 
Met behulp van de scan kan voorgesorteerd worden 
op onverwachte en ongewenste effecten. Hebben we 
overal aan gedacht? Hebben we zaken over het hoofd 
gezien? Het college	van	B&W kan de scan gebruiken 
om een integrale afweging te maken. Hoe verhouden 
verschillende keuzen zich tot elkaar? En waar zitten ze 
elkaar in de weg? Is ons beleid toekomstconsistent? 
De	raad kan de scan gebruiken als toetsingskader 
voor gemeentelijk beleid. In welke mate houden 
voorstellen rekening met de dimensies? 

De beleidstoets gaat er van uit dat klassieke dimensies 
en toekomstige sociale en technische dimensies 
de sociale sfeer zullen bepalen. Vooral omdat ze 
determinanten zijn van de manier waarop we in de 
toekomst met de ‘tragedy of the commons’ om zullen 
gaan (zie figuur 1). Zoals gezegd, per dimensie zijn 
vragen geformuleerd. Aan de hand van die vragen 
kunnen beleidsmakers, bestuurders en raadsleden hun 
positie bepalen ten opzichte van vigerend en nieuw te 
ontwikkelen beleid. Met die scan (zie hieronder) sluiten 
we deze verkenning af. 
 

een toekomstscan 
sociale sfeeR 
vooR nieuw beleiD 
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Schema’s: Basis Beleidstoets Sociale Sfeer
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5.3 Toekomst van watergovernance
 
Ter introductie
Watergovernance betreft de manier waarop 
waterbeheer, drinkwatervoorziening en 
afvalwaterbehandeling zijn georganiseerd. Het 
gaat over het samenspel van politieke, bestuurlijke, 
sociaal-maatschappelijke, juridische en financiële 
elementen, vormgegeven in de interactie van hiervoor 
verantwoordelijke organisaties.  

Het aantal organisaties dat zich bezighoudt met 
watervraagstukken is groot en ieder doet dat vanuit 
de eigen competenties en disciplines. Samen 
zorgen zij ervoor dat Nederland de beschikking 
heeft over voldoende goed en schoon water, 
zonder natte voeten te krijgen of een te groot risico 
te lopen op overstroming. De manier waarop de 
samenwerking tussen de verantwoordelijke instanties 
is georganiseerd en hoe ze wordt bestendigd 
door middel van samenwerkingsarrangementen 
noemen we Watergovernance. Soms wordt die 
samenwerking tussen de verantwoordelijke instanties 
en belanghebbenden vastgelegd in structuren, soms 
ook in informele werkwijzen en processen. Samen 
brengen zij sturing aan op het terrein van gedefinieerde 
problemen. Effectieve Governance is in staat breed 
gedragen oplossingen te vinden met een duidelijke 

maatschappelijke meerwaarde binnen een afzienbare 
tijdspanne.

Er zijn alternatieve watertoekomsten denkbaar.

Inhoudelijke watertoekomsten
De eerste set van inhoudelijke watertoekomsten 
betreft die van landbouw in relatie tot verzilting. 
Haarlemmermeer moet komende decennia 
rekening houden met toenemende verzilting van het 
oppervlaktewater van tussen de 20-30%. In droge 
perioden is er daardoor minder zoetwater voor de 
beregening van landbouwgewassen beschikbaar. Dit 
wordt veroorzaakt door enerzijds, de wel en kwel, 
afkomstig uit de oude zeebodem en anderzijds, de 
wereldwijde klimaatverandering. Zomers zullen naar 
verwachting droger zijn, waardoor minder zoet regen- 
en rivierwater beschikbaar is om Haarlemmermeer 
door te spoelen. Naast de hogere zoutconcentraties 
zullen ook ander toxines in hogere gehalten in het 
oppervlaktewater te vinden zijn, waardoor de kwaliteit 
van het oppervlaktewater steeds verder onder druk 
staat. De toekomst van de landbouw zelf is erg 
onzeker. Reeds enkele decennia is er sprake van 
grote grondclaims vanuit diverse domeinen. Andere 
vormen van landbouw zoals we die nu kennen 
zijn waarschijnlijk (stadslandbouw, zilte teelten, 
intensivering, beperkte extensivering). 

De tweede set van inhoudelijke toekomstbeelden 
betreft die van de klimaatbestendige stad. In 
de toekomst zullen de weersextremen naar alle 
waarschijnlijkheid groter zijn. Dit betekent dat 
langdurige droogte, hittestress en grootschalige 
overlast van piekbuien vaker voor gaan komen. 
Bodemdaling is daarnaast een proces dat continue 
doorgaat. Hittestress kan ertoe leiden dat de 
drinkwatervoorziening op de genormeerde temperatuur 
onder druk komt te staan. Er zijn diverse technische 
oplossingen voorhanden, maar in de praktijk blijkt het 
lastig tot implementatie over te gaan. De sectoren 
ruimte en water komen nog moeilijk tot effectieve 
onderlinge afstemming. De energieketen heeft een 
dominante invloed om de klimaatbestendigheid 
van steden.  

De derde set van inhoudelijke watertoekomsten is 
gecentreerd rondom het thema grondwater. Het 
grond- en oppervlaktewatersysteem interacteren 
sterk. De grondwaterstand is dynamisch, seizoen 
afhankelijk en perceel specifiek. Het grofmazig 
slotenstelsel in Haarlemmermeer is uniek en draagt 
bij aan de voorkomendheid van wellen en kwellen. 
Het zoute grondwater wordt in deze situatie namelijk 
niet vroegtijdig afgevoerd via sloten. Haarlemmermeer 
heeft een relatief dunne deklaag (6-8 meter) die slecht 
doorlatend is. Dit zorgt soms voor wateroverlast. 
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Opvallend is dat de verantwoordelijkheden rondom 
grondwater gekoppeld zijn aan het handelen 
van partijen. Dit maakt dat er geen stelsel van 
verantwoordelijkheden is dat toegerust is op ieder 
denkbaar toekomstbeeld. Water blijkt daarnaast nog 
onvoldoende randvoorwaardelijk voor de ruimtelijke 
ordeningsketen.

De vierde set van inhoudelijke watertoekomsten 
is gecentreerd rondom het thema Schiphol. De 
toenemende ganzenpopulatie zorgt in toenemende 
mate voor problemen rondom de vliegveiligheid. 
Dit betekent dat er een sterke interactie is tussen 
de ruimtelijke ordening en wateropgaven in 
Haarlemmermeer en de luchthaven Schiphol. 
Een gunstig vestigingsklimaat voor ganzen in de 
nabijheid van de luchthaven zorgt namelijk voor 
vliegveiligheidsproblemen. 

De vijfde set aan inhoudelijke watertoekomsten 
is gecentreerd rondom het thema drinkwater. Het 
drinkwater van Noord-Holland is voor 95% afkomstig 
uit oppervlaktewater. De duinen fungeren als 
strategische drinkwatervoorraad. De kwaliteit van het 
oppervlaktewater staat in de toekomst onder druk. 
Daarnaast is in de toekomst grootschalige vervanging 
van drinkwaterleidingen noodzakelijk. Het blijkt nu nog 
lastig om tot afstemming van agenda’s te komen van 

diverse bij drinkwater betrokken partijen. Tegelijkertijd 
leidt het beschouwen van drinkwater in isolement niet 
tot oplossingen met maatschappelijke meerwaarde. 

Kortom, de uitdagingen waar Haarlemmermeer 
voor staat zijn groot en divers van aard. De diverse 
beschreven watertoekomsten zijn soms evident 
en waarschijnlijk en soms nog erg onzeker en 
onvoorspelbaar.  

Duidelijk is wel dat geen van de ontwikkelingen op 
zichzelf staat. Alle maken ze deel uit van een groter 
systeem. Verstoringen in een van de deelsystemen 
kan grote gevolgen hebben voor ontwikkelingen in 
andere deelsystemen. Kant en klare oplossingen en 
blauwdrukken zijn er niet; elke oplossing moet in 
interactie met andere actoren worden geformuleerd. 
Dit vraagt een aanpak die rekening houdt met een 
scala aan aspecten. Met de verschillende domeinen 
(water, ruimte en energie), met de verschillende schalen 
(lokaal, regionaal, nationaal, internationaal) en met de 
tijdsdimensies (korte, middellange en lange termijn). 
Vooral de Governance van watervraagstukken is een 
punt van zorg. 

Diagnose huidige Watergovernance 
Haarlemmermeer
De toekomstverkenning laat zien dat het tijd wordt om 
na te denken over een aanvullend Watergovernance-
arrangement. Zowel de inhoudelijke clusters van 
watertoekomsten als de huidige Watergovernance 
in Haarlemmermeer geven hier aanleiding toe. In de 
huidige Governance is een aantal tekortkomingen 
te signaleren: gebrek aan een integrale benadering, 
gebrek aan samenwerking, onvoldoende inzicht 
in de nieuwe rol van het water (‘water als vriend’), 
onvoldoende gebruik van elkaars kennis, onvoldoende 
lange termijnvisie en bestuurlijke drukte en leegte. 
In het nu volgende gedeelte gaan we nader op deze 
aspecten in. 

Geen integrale benadering van watervraagstukken
Water vraagstukken worden in de huidige governance-
arrangementen onvoldoende integraal beschouwd. De 
neiging bestaat om elk watervraagstuk (grondwater, 
drinkwater, water voor landbouw, veiligheid) apart te 
bekijken. De maatschappelijke meerwaarde die een 
integrale benadering zou kunnen bieden blijft dan 
onbenut en er ontstaan zelfs nieuwe problemen. Bij 
discussies over deelsystemen (zoals de discussies 
over de zoetwatervoorziening West-Nederland en 
de waterveiligheid van de Randstad) blijven andere 
aspecten (zoals innovaties in de energiesector, 
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ruimtelijke plannen) buiten beschouwing, terwijl die 
juist van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de 
nu in het oog springende problemen. Dit zien we vooral 
als het gaat om het grensgebied tussen ruimtelijke 
ordening en water. Daarbij is de gedachte maar al te 
vaak: “Water is goed belegd, daar hoeven wij ons niet 
mee bezig te houden” -maar die gedachte is, zoals in 
het voorgaande beschreven, meestal niet terecht. De 
deelsystemen Ruimtelijke ordening en Water zijn nog te 
vaak in hun eentje opererende wereldkampioenen.

De bestaande governance-structuur is voor zo’n 
integrale benadering niet behulpzaam. De bestaande 
structuur leidt tot afwenteling in tijd en plaats 
(‘Dat zien we over 10 jaar wel weer’ of ‘dat is onze 
verantwoordelijkheid niet’) en is te sectoraal en 
verkokerd georganiseerd. Met als gevolg: onvoldoende 
maatschappelijke meerwaarde en te veel beslissingen 
die later moeten worden teruggedraaid. Ook de 
schaal waarop we de problemen behandelen is 
vaak te beperkt. Een discussie over zoet water in de 
Haarlemmermeerpolder is per definitie een discussie 
over het zoetwaterniveau in Nederland. De neiging 
bestaat echter om de discussie op een te beperkt 
niveau te voeren en ‘af te schermen’ om onnodige 
complicatie te voorkomen. De oplossing is dan echter 
bij voorbaat onvoldoende.  

Introversie waterorganisaties
De organisaties die zich met water bezighouden 
zijn tamelijk naar binnen gericht. Ze verspreiden de 
impliciete boodschap dat het water bij hen in goede 
handen is en dat je als burger niet hoeft stil te staan 
bij de positie van het water in ons dagelijks leven. 
Daardoor zien burgers zichzelf alleen als consument  
-als iemand die voor de laagste prijs de hoogste 
kwaliteit water wil. En dus vragen die burgers zich 
steeds vaker af, waarom zij zo veel voor het water 
moeten betalen.  

Die houding van de waterorganisaties (‘wij lossen het 
wel voor u op’) lijkt in het licht van de verkende toekom-
sten geen houdbare grondhouding. De vraagstukken 
waarmee drinkwaterbedrijven, waterschappen en ge-
meentes worden geconfronteerd zijn zo langzamerhand 
zo ingewikkeld, dat zij ze niet meer alleen op kunnen 
lossen. Nu al vinden de meeste burgers het volkomen 
onbegrijpelijk welke organisaties waarvoor verant-
woordelijk zijn -en waarom ze zoveel verschillende 
waternota’s krijgen. Daarom is de naar binnen gekeerde 
houding van de waterorganisaties niet langer houdbaar. 
Burgers moeten zich bewust worden van de unieke rol 
die water speelt in hun leven en de waterorganisaties 
moeten leren burgers niet alleen als consument te zien, 
maar ook als coproducent en co-creator.

naast Het scenaRio
van een gRoeienD gebRek 
aan wateR is ook een 
toekomst DenkbaaR 
met een teveel aan wateR  
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Water wordt nog te veel gezien als vijand
Tot het eind van vorige eeuw was water onze vijand. 
We bouwden dijken en legden waterkeringen aan, 
want het water moest beteugeld worden. Nu is dat 
anders. Water is niet alleen een vijand, maar ook een 
vriend geworden. Grote kennisprogramma’s als Leven 
met Water geven in hun benaming al uitdrukking 
aan deze gedachte. Burgers, vaak verenigd in 
koepelorganisaties, vinden recreëren en wonen aan 
het water echter steeds interessanter. De organisaties 
die belast zijn met water lijken het oude beeld echter 
nog niet te hebben afgelegd. Initiatieven die uitgaan 
van multifunctioneel gebruik komen daardoor vaak niet 
van de grond en ontwikkelkansen worden geblokkeerd 
op basis van normen die gebaseerd zijn op het oude 
vijandbeeld.  

Kennis circuleert te weinig
Kennis over water en watersystemen circuleert 
te wei-nig; ze is versnipperd over verschillende 
organisaties. Soms is de kennis zelfs in handen van 
één enkele functionaris die in zijn dagelijks werk 
onvoldoende gelegenheid heeft zijn kennis te delen 
met een brede kring betrokkenen. Zo is kennis over 
de basislaag (ondergrond, grondwater) bij diverse 
instanties, functionarissen en personen onvoldoende 
ontwikkeld en onvoldoende breed gedeeld. Met als 
gevolg dat organisaties, functionarissen en personen 

die hun beslissingen op deze kennis moeten funderen 
onvoldoende op de hoogte zijn. Besluitvorming vindt 
dan eerder plaats op basis van percepties in plaats 
van op basis van werkelijke kennis -er is sprake 
van incongruentie tussen de policy sphere en de 
implementation sphere.   

Zowel de inhoudelijk deskundige functionarissen als 
de waterinstituties als geheel zijn te vaak nog eerder 
kennishamsteraars dan kennismakelaars. Er is dringend 
behoefte aan een samenhangend kennisplatform, 
waarin ook citizens science (kennis van burgers en 
boeren) een plaats heeft. Zowel kennis over grond-  
en oppervlaktewatersystemen als kennis over 
bodemlagen is noodzakelijk om slimme besluiten te 
nemen over de benutting van de ruimte bovengronds. 
Water is geen afzonderlijk thema, maar een 
randvoorwaarde bij de ruimtelijke ordening. 

Onvoldoende tijdssensitiviteit
Een groot deel van de toekomstbeelden die een rol 
spelen in deze inhoudelijke deelverkenningen zal 
waarschijnlijk pas op langere termijn tot problemen 
leiden. Maar dat betekent niet dat we er niet nu al 
over na moeten denken. Bestaande governance-
arrangementen zijn echter onvoldoende in staat om 
deze lange termijn effecten te verdisconteren in huidige 
besluitvorming (zie bij voorbeeld de vervanging van de 

drinkwaterleidingen). Dit vraagt om nadere analyse.  
We onderscheiden hier twee soorten problemen:  
problemen die pas op de zeer lange termijn een rol 
gaan spelen en problemen die geleidelijk aan steeds 
belangrijker worden.  
 
Bij de eerste (problemen met een lange lead time 
ofwel sluimerende problemen) zijn er weinig incentives 
voor bestuurders om er nu op in te spelen. Een 
voorbeeld van zo’n probleem is de verzilting van het 
oppervlaktewater in Haarlemmermeer: het is niet acuut 
en urgentie tot snel handelen ontbreekt. Toch weten 
we nu al dat de gevolgen steeds manifester zullen 
worden - en op zeker moment misschien zelfs wel 
onbeheersbaar. Tijdig ingrijpen is noodzakelijk om de 
lange termijn effecten beheersbaar te maken. 

Bij de tweede soort, de druppel-en-emmer-problemen, 
is continue bijsturing nodig. Maar in het bestuurlijke 
discours worden ze als saai gezien, als niet meer dan 
een beheersingsvraagstuk. 

Voor beide soorten problemen geldt, dat partijen 
het lastig vinden er mee om te gaan. Ze vragen om 
tijdig dan wel continue handelen en voortdurende 
reflectie, zodat we in de toekomst goede beslissingen 
kunnen nemen. Maar bestuurders vinden het vaak 
niet interessant om als probleemeigenaar te boek te 
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staan en de huidige arrangementen zijn onvoldoende 
toegerust om met deze lange termijnoriëntaties om  
te gaan.

Bestuurlijke drukte en leegheid
In een aantal deelgebieden van water heerst 
grote bestuurlijke drukte, zo hebben we in de 
verkenning geconstateerd. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor waterveiligheid en zoet water. Het is daar 
vol, er roeren zich verschillende actoren en de 
verantwoordelijkheden zijn al lang geleden vastgelegd. 
Zowel bestuurders als ambtenaren vinden het leuk om 
in deze deelaspecten actief te zijn. De dynamiek in het 
netwerk is hoog en er is veel belangstelling vanuit het 
maatschappelijk middenveld. In de minder interessante 
waterdomeinen is het leeg. Er zijn maar weinig actoren 
die het hier aantrekkelijk vinden, agendavorming 
is problematisch en verantwoordelijkheden zijn 
uitermate vaag gedefinieerd. Niet toevallig zien we 
dit fenomeen, dat Hajer (2003) aanduidt als the 
institutional void, vooral bij problemen met een lange 
lead time (zoals grondwaterissues). Maar juist hier 
zien we beangstigende toekomstbeelden – terwijl het 
governance-arrangement onvoldoende adequaat is 
ingericht.   

Conclusie huidig Governance-arrangement
De verkenning velt een somber oordeel over het 

huidige governance-arrangement op het gebied van 
water. Het is onvoldoende robuust en flexibel om met 
soms onvoorspelbare toekomstontwikkelingen om te 
gaan. Er is te weinig kruisbestuiving met aanverwante 
waterdomeinen en er is te veel introversie. Het houdt 
onvoldoende rekening met lange termijn-issues. Er 
is te weinig uitwisseling van kennis. Op sommige 
deelterreinen heerst grote bestuurlijke drukte, terwijl 
het op andere deelterreinen juist opvallend stil is.  

Hoogste tijd dus om na te denken over een aanvullend 
governance-arrangement dat bovenstaande kwesties 
serieuzer neemt. Daarbij gaat het niet om onnodig 
complexe oplossingen, maar om slim, synergetisch en 
strategisch handelen.

Het Watergovernance-arrangement  
van de toekomst
Op basis van de diverse gedroomde watertoekomsten, 
de analyse van diverse clusters watertoekomsten 
en de diagnose van de huidige Watergovernance is 
in de Watergovernance-verkenning een aanvullend 
Governance-arrangement gepresenteerd. Dit 
design is gebaseerd op een programma van 
eisen. Belangrijkste eisen zijn dat het aanvullend 
arrangement de interdependenties binnen de 
watercyclus en andere deelsystemen centraal stelt, 
het arrangement doorgaande dialoog en reflexiviteit 

bevordert, kenniscirculatie als hoofdactiviteit poneert 
en bewustwording van watervraagstukken in 
Haarlemmermeer in de brede samenleving vergroot.
Het gepresenteerde ontwerp is aanvullend op het 
bestaande arrangement in die zin dat het niet pleit 
voor een bestuurlijke herindeling waarbij er een 
waterautoriteit is voor alle vraagstukken. Het ontwerp 
gaat uit van een andere werk- en denkwijze van 
bestaande actoren. Er is sprake van netwerksturing, 
waarbij verschillende belangen van en wederzijdse 
afhankelijkheden tussen actoren worden onderkend en 
gewaardeerd. Empathie is de basiswaarde.  
 
Het ontwerp gaat uit van horizontale en verticale 
gelaagdheid. Dit is een heel groot verschil met 
het huidige arrangement, waar vooral sprake is 
van een aantal losse projecten, elk met hun eigen 
doelstellingen en tijdspaden. Verticale integratie 
tussen visievorming, strategievorming en operationeel 
handelen wordt node gemist. In het gepresenteerde 
ontwerp wordt water bezien vanuit een drietal 
hoofdfuncties: wonen, werken en recreatie. Water 
benaderen vanuit deze hoofdfuncties borgt de 
integraliteit van het watervraagstuk meer dan dat nu 
gebeurt. Het maakt dat water, veel meer dan nu het 
geval is, randvoorwaardelijk is voor nieuwe plannen 
en ontwikkelingen. Water wordt door de diverse 
stakeholders in het ontwerp gezien als permanente 
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opgave. Netwerk- en procesmanagement zorgt voor 
voldoende doorbloeding en borgt dat het arrangement 
minder gaten laat vallen. Kenniscirculatie wordt door 
lijnorganisaties geëntameerd en bevorderd door 
gebruik te maken van een gezamenlijke werkplaats. 
Een aantal spelregels zorgt dat bovenstaande 
vernieuwde denk- en werkwijze in het aanvullend 
arrangement verankerd wordt.  
 
Algehele conclusie en nabeschouwing
In de Watergovernance-verkenning is op basis van 
de inhoudelijke toekomstbeelden en het sombere 
beeld van het huidige governance-arrangement een 
aanvullend governance-arrangement gepresenteerd. 
Dit aanvullende arrangement verschilt op velerlei 
cruciale punten van het huidige arrangement en 
kan derhalve als leidraad dienen bij het proces 
ter bevordering van de veerkracht in relatie tot 
watervraagstukken in Haarlemmermeer. 

Het voorstel maakt deel uit van de mogelijke vulling 
van de transactionele ruimte in de scenario’s, de ruimte 
waarin Haarlemmermeer samen met anderen kan 
werken aan de toekomst.

Figuur:  Design Watergovernance-arrangement van de toekomst
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Figuur:  Design Watergovernance-arrangement van de toekomst
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Het scenariotraject is begonnen met de samenstelling van 
het scenarioteam, bestaande uit interne adviseurs met 
verschillende achtergronden en externe stakeholders die 
een belangrijke rol spelen in de regio. De scenariostudie 
bouwt deels voort op inzichten die zijn gegenereerd 
uit de toekomstverkenningen. De ontwikkeling van de 
scenariostudie heeft deels parallel plaatsgevonden 
met de toekomstverkenningen. Een andere belangrijke 
eerste stap is de communicatie over scenario’s met 
de ambtelijke organisatie, college van B&W en de 
gemeenteraad. Belangrijk om op te merken is dat 
dit bouwstenen zijn van het proces die in de praktijk 
niet per se in deze chronologische volgorde hebben 
plaatsgevonden. Het vervaardigen van de scenario’s heeft 
derhalve plaatsgevonden middels een iteratief proces.

Hieronder is een beknopte weergave te zien van de 
processtappen die tijdens het vervaardigen van de 
scenario’s genomen zijn.
 
1.	De	toekomstverkenningen
De toekomstverkenningen zijn belangrijke inhoudelijke 
bouwstenen voor de scenariostudie. Onzekerheden die in 
de verkenningen prominent aanwezig zijn komen terug in 
de scenariostudie.   
 
2.	Drijfveren/waarden		
gemeentebestuur	in	kaart	brengen
Middels 3 sessies van een ‘serious game’ (het 
waardenspel), zijn de hoofdlijnen van de drijfveren van 

de directie, het college van B&W en de gemeenteraad 
op een rijtje gezet. Ons handelen wordt bepaald door 
waarden, kennis en emoties. Veel politieke besluitvorming 
heeft een relatie met de set van waarden die achter 
doelstellingen en beleid zit. Door waarden een expliciete 
relatie te geven, worden de begrenzingen van de ruimte 
voor handelen duidelijker.
 
3.	Interpretatie	van	de	bestaande	situatie
De bestaande situatie is een kernachtige interpretatie en 
duiding van de huidige werkelijkheid in Haarlemmermeer. 
Hiermee worden de meest essentiële onderwerpen 
behandeld. Zoals eerder beschreven, is volgens ons 
de toekomst open, maar niet leeg. Dit betekent dat 
historische en huidige ontwikkelingen ook een (deels) 
onbekende weerslag zullen hebben op de toekomst. 
	
4.	Bepaling	Kritische	Onzekerheden
De kritische onzekerheden zijn bepaald door vragen en 
onzekerheden op een as van onzekerheid en impact 
te plaatsen. Dit is gedaan in 3 sessies (met directie en 
college van B&W, het scenarioteam en een groep jonge 
ambtenaren) middels de volgende vraag: 
‘Stel dat je een onbekend aantal jaren wordt ingevroren. 
Op het moment dat je ontdooit mag je twee vragen 
stellen over het heden. Wat zou je als eerste willen 
weten?’ 
 
5.	Exploratie	Kritische	Onzekerheden
Elke kritische onzekerheid zal eerst op zichzelf worden 

uitgewerkt. Hierbij spelen in ieder geval de voorafgaande 
toekomstverkenningen op het gebied van sociale sfeer, 
sociale cohesie en participatie en watergovernance 
een belangrijke rol. Anderzijds zal gebruik worden 
gemaakt van scenario’s uit de omgeving die inhoudelijke 
input kunnen leveren over mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen op verschillende vlakken. Verdere 
inzichten zullen worden verworden door per kritische 
onzekerheid sessies te organiseren met deskundigen 
van binnen en buiten de organisatie. Door middel van 
‘group model building’ tijdens deze bijeenkomsten  
zullen causale en onzekere relaties rondom de kritische 
onzekerheden worden verkend. Op deze wijze kunnen 
verschillende toekomstige richtingen in kaart worden 
gebracht.  
 
6.	Cruciale	beelden: onzekerheden in combinatie 
Nadat de kritische onzekerheden per thema zijn 
uiteengezet wordt de aandacht gevestigd op prangende 
grensvlakken tussen onzekerheden. Op deze manier 
worden wederzijdse relaties en effecten inzichtelijk 
gemaakt. 
 
7.	Ruimte	voor	handelen 
Ruimte voor handelen vormt het sluitstuk van de 
scenariostudie. De vraag die hier wordt beantwoord is: 
Welke ruimte hebben besluitvormers om te handelen 
vanuit hun drijfveren en waarden, waarin ze rekening 
houden met onzekere externe ontwikkelingen, binnen de 
context van de huidige situatie?

Procesbeschrijving

Bijlage I:
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Er zijn twee scenariostudies uit de omgeving, die in 
ieder geval vanuit economisch perspectief, van groot 
belang zijn voor Haarlemmermeer: ‘City Strategy’ 
van de Economic Development Board Rotterdam 
(EDBR) en ‘Metropoolregio Amsterdam 2025’ van de 
Amsterdam Economic Board (AEB). In beide studies heeft 
scenariospecialist Michiel de Vries (voormalig consultant 
Ernst&Young) een belangrijke rol gespeeld als auteur en 
onderzoeker. 

De rol van waarden
De Vries en medeauteurs hebben expliciet gedaan wat 
binnen veel scenariostudies vaak impliciet en uitzonderlijk 
is: het in beeld brengen van de waardepropositie. Zij 
zijn zich bewust van de belangrijke rol die waarden 
innamen in toekomstverkenningen en scenario studies. 
Om die reden ontwikkelden ze businessmodellen van de 
steden (respectievelijk regio’s). Voordat businessmodel 
gebruikten ze het zogenaamde businessmodelcanvas. 
In dat model staat de waardepropositie voor de stad 
expliciet centraal. In andere woorden ze gaan uit van 
waarden die mogelijk in de toekomst centraal staan. 
Daardoor wordt het normatieve karakter van de exercitie 
direct expliciet.  

Op basis van dat model formuleerden ze vervolgens 
strategische vragen, mede op basis van de bekende 
externe invloeden. Vervolgens riep dat strategische 
onzekerheden op. Immers, we weten niet alles.

Daarna zijn er scenario’s gemaakt. Scenario’s die 
verschillende mogelijke toekomsten in beeld hebben 
gebracht. Dit helpt om na te denken hoe met 
onzekerheden om te gaan. Er ontstond een visie. Een 
visie die vervolgens leidde tot strategische keuzes voor 
beleid. Beleid dat vervolgens weer consequenties heeft 
voor de oorspronkelijke waardepropositie.
Op die manier ontstaat er een iteratief proces tussen 
waardebepaling en explicitering, het stellen van vragen en 
het formuleren van antwoorden in de vorm van scenario’s. 
Scenario’s die uiteindelijk weer input vormen voor beleid 
en daarmee voor de waardepropositie. 

Kritische	onzekerheden	
De Rotterdamse scenariostudie is vanuit economisch 
perspectief interessant voor Haarlemmermeer. Het 
zijn beide gemeenten die een mainport huisvesten 
en daar in hoge mate economisch van afhankelijk 
zijn. De Rotterdamse economie wordt net als die van 
Haarlemmermeer gedomineerd door transport, logistiek 
en handel. De Rotterdamse scenariostudie laat zien 
dat dit op de langere termijn veel onzekerheid met zich 
meebrengt. Er zijn vier scenario’s geformuleerd op basis 
van een assenstelsel met twee kritische onzekerheden. 
De verticale as is een typering van de economie. Of dit 
in de toekomst een ‘carbon-based economy’ of een 
‘bio-based economy’ is, heeft grote gevolgen voor veel 
industrietakken. De horizontale as betreft de mate van 
economische groei van de BRIC-landen.  

 

De AEB scenariostudie is belangrijk, omdat 
Haarlemmermeer een onderdeel is van de Amsterdamse 
metropoolregio. Veel van de economische activiteiten 
hangen in deze regio met elkaar samen. Daarbij heeft 
de ontwikkeling van de horizontale as (‘push driven 
ecosystem’ of ‘pull driven ecosystem’) een grote impact 
op het industrieel bedrijfseconomisch ecosysteem in 
deze regio. De aard van de economie bepaald voor een 
groot deel het vliegverkeer, handelsstromen en het soort 
bedrijvigheid in de regio.  

Figuur: assenkruis van EDBR City Strategy scenario’s
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Het gebruik van dichotomieën
In beide gevallen is het gebruik van tegenstellingen 
in de scenario uitwerkingen problematisch. We 
zien bijvoorbeeld dat ‘mass customization’ (massa 
maatwerkproductie) in opmars is. Dit is dus een 
gelijktijdige combinatie van een aanbod- en vraaggerichte 
economie. Wanneer je steeds slechts één van beide 
extremen in beschouwing neemt, mis je het derde spoor 
en wordt het moeilijker om daar tijdig op in te spelen. 

In de Rotterdamse scenariostudie heeft het gebruik 
van dichotomieën naar ons inzicht geleid tot een 
onevenwichtige verhouding tussen de verschillende 
scenario’s. Scenario 1 heet bijvoorbeeld ‘Powerful 
Port’ en scenario 4 heet ‘Metropolitan Misery’. Door 
deze positieve en negatieve benamingen komt de 

behoefte om voor een scenario te kiezen of af te wijzen 
sterk naar voren. Een Rotterdamse bestuurder riep bij 
het zien van die scenario “We moeten er alles aan doen 
om dat scenario te voorkomen”, terwijl het gaat om de 
groei van opkomende economieën en de aard van de 
belangrijkste bedrijfstak. Ook de scenario’s van de AEB 
kennen enige onevenwichtigheid, maar wel veel minder 
dan die van de EDBR. 

Projectie van jaartallen
Bij de paragraaf ‘over tijd’ zijn we uitvoerig ingegaan op 
het benoemen van jaartallen. Bij het benoemen van een 
jaartal bij eindbeelden speelt ook nog het probleem dat 
sommige ontwikkelingen een andere looptijd kennen 
dan andere. De MRA noemt bijvoorbeeld het jaartal 
2025. Dat is ‘slechts’ over 12 jaar. Het veel genoemde 

argument om niet te ver in de toekomst te kijken is dat 
we nu actie moeten ondernemen. Een ander dominant 
argument is dat een verder weggelegen tijdsperiode 
nauwelijks te verkennen is en het urgentiegevoel 
ontbreekt veelal. Beelden van de toekomst (en daarmee 
ook veel plannen) zijn gebaseerd op een extrapolatie 
van huidige ontwikkelingen, waardoor dat weinig ruimte 
over blijft voor vernieuwing. Als er bijvoorbeeld op 
een gebied wordt gebouwd heeft dat vaak gevolgen 
voor vele decennia (en soms zelfs eeuwen). Sommige 
ontwikkelingen (zoals klimaatverandering) vergen ook 
een veel langere aanlooptijd dan andere ontwikkelingen. 
Door 2025 als eindjaartal te noemen worden dit soort 
ontwikkelingen grotendeels buiten beschouwing gelaten 
en wordt de kans om er tijdig op in te spelen kleiner.

Leren van anderen 
Aan de ene kant kijken we kritisch naar de 
scenariostudies in de omgeving en aan de andere kant 
leveren ze ook waardevolle lessen op (zowel inhoudelijk 
als methodologisch). Zo hebben we gedachtewisselingen 
gehad met de auteurs van verschillende scenariostudies, 
zoals dhr. Breunesse van de Shell scenario’s, dhr. De 
Vries van de AEB en EDBR scenario’s en dhr. Dammers 
van verschillende scenario’s van het Planbureau voor de 
Leefomgeving.   
 
Door het bestuderen van andere scenariostudies verrijken 
we zowel onze methodologie als de inhoud van de 
scenario’s die we ontwikkelen.

Scenario studie Haarlemmermeer in relatie tot scenario studies omgeving

Bijlage II:

Figuur: assenkruis van MRA 2025 scenario’s
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