
Digitaliserende infrastructuren
Een kwestie van balanceren van publieke waarden?
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Publieke waarden onder spanning
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Wat is Infrastructuur?

› … de fysieke, onroerende voorzieningen die ons economisch leven 
onderbouwen (WRR, 2008)

› ..maken basisvoorzieningen, sociale activiteiten mogelijk
› Infrastructuur is een overheidsverantwoordelijkheid
› Infrastuctuur werkt bij de gratie van instituties, de ‘spelregels’ 
› Digitalisering raakt de infrastructuur en verandert de spelregels
› Verknoping (WRR 2011) / Versmelting (Hajer, 2015)
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Dynamiek in elektriciteitsinfrastructuur
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Na een update, nieuwe auto 

5



6



Private voordelen en publieke taken
› De network samenleving en infrastructuur: nieuwe, krachtige

spelers: Google, Uber, Airbnb ……. 
› De risico’s en de lasten voor de samenleving, de staat?

– Beheer en onderhoud
– Veiligheids-, toegankelijkheids-, milieuvoorschriften
– Arbeidsrecht, belastingen en vergunningen
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Digitalisering & infrastructuur

› Het gebeurt hier, nu
› Ieder heeft zijn rol: EU, Rijk, provincie, gemeente
› Systemen steeds meer verweven (verknoping/versmelting)
› Leer van het verleden
› Aan de voorkant nadenken
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› Stuwend
– Effectiviteit
– Doelmatigheid (efficiëntie)
– Keuzevrijheid
– Duurzaamheid
– Veiligheid (1)

› Verankerend
– Veiligheid (2)
– Privacy
– Toegankelijkheid

– Leveringszekerheid
– Betrouwbaarheid
– Betaalbaarheid
– Gezondheid

› Procesmatig
– Legitimiteit
– Accountability
– Transparantie
– Participatie

Publieke waarden
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..instituties hobbelen achter de digitale feiten aan ….



“Algorithms meet the needs 
of those who build them”
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Toegankelijkheid
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Complex en verweven
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Buggy, Brittle, and Hackable



Seeing without knowing
› Transparantie ≠ verantwoording afleggen
› Lerend vermogen van complexe systemen
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Handvatten
1. Erken dat digitalisering nieuwe dilemma’s 

opwerpt; organiseer en faciliteer hierover 
het maatschappelijk debat 

2. Stel duidelijke kaders en doelen … 
3. … en geef daarbinnen ruim baan aan 

nieuwe (ICT)ontwikkelingen 
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Handvatten

4. Denk na over nieuwe spelregels
5. Juist bij “smart toepassingen”: zorg voor 

passend toezicht en democratische controle
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Handvatten
6. Investeer in digitale expertise 

van de overheid 
7. Accepteer de onontkoombare 

spanning tussen de ‘logge’, vaste 
infrastructuur en de snelle 
virtuele werelden en maak 
robuuste keuzes 
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› Digitalisering van 
infrastructuur vraagt om een 
overheid die hierover in 
gesprek gaat met de 
samenleving. 

› Juist bij slimme infrastructuur 
moet gewerkt worden aan 
democratische controle.

› Bij het zoeken naar nieuwe 
spelregels in de omgang met 
digitalisering is de balans van 
publieke waarden essentieel.

@hiddohuitzing
hiddo.huitzing@pbl.nl
www.pbl.nl

Stellingen
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