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“Blijven w
ij staan binnen hetgeen w

ij van onze voorouders ontvingen; doen w
ij zelve niets; verze!

en w
ij ons tegen tijdige 

verbetering; dan kom
t, in de plaats van verbetering, om

keer van zaken. Ieder tijdvak hee"
 zijn eigen beginsel van bew

eging; 
laat m

en dat slapen, dan ontstaat in het volgend tijdvak verw
arring van bew

eging. G
estadige aaneenschakeling w

ordt niet 
door w

erkeloosheid, m
aar door gestadige schepping onderhouden”

J.R. Thorbecke, Sim
on van Slingelandts toeleg om

 den staat te hervorm
en, 1841
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H
et feit dat N

ederland ondanks de kleine oppervlakte van ons land (131 e van de w
ereld) en 

onze bescheiden bevolkingsom
vang (67

e van de w
ereld) toch de 18

e econom
ie van de 

w
ereld is, danken w

ij voor een niet onbelangrijk deel aan de kw
aliteit van ons openbaar 

bestuur en van onze overheidsorganisaties. Een nu!
ig kenm

erk van die kw
aliteit is de 

afgelopen decennia gegroeide politieke traditie om
 adviesraden, planbureaus en 

am
btenaren beleidsanalyses en –aanbevelingen te laten m

aken die de zi!
ende kabinets-

periode overstijgen en/of nadrukkelijk een volgende kabinetsperiode betre#
en. 

D
e$opdracht van deze Studiegroep staat in deze traditie, en ik dank het kabinet-Ru!

e- 
Asscher en in het bijzonder ‘m

ijn’ m
inister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(Ronald Plasterk) en ‘m
ijn’ m

inister voor W
onen en Rijksdienst (Stef Blok) daarvoor.

Voor het openbaar bestuur zijn m
eer w

etenschappelijk aangevlogen analyses gericht op 
een kom

ende kabinetsperiode m
inder traditie dan op %nancieel-budge!

air en sociaal- 
econom

isch terrein. D
it is voor het openbaar bestuur een ‘eerste’ Studiegroep; in de 

w
etenschap voorzichtig te m

oeten zijn m
et de toevoeging ‘eerste’, w

anneer er nog geen 
volgende is gew

eest. D
eze Studiegroep is daarm

ee in zichzelf een experim
ent en ik dank 

de leden uit de w
etenschap (M

irko N
oordegraaf), m

edeoverheden (Arjan van G
ils, 

H
enk$Jan M

eijer en H
an Polm

an) en departem
enten (G

ert-Jan Buitendijk, Jan van den Bos, 
Eric Eijkelberg, Bertholt Lee"

ink, Titus Livius, H
anneke Luijendijk en H

anneke Schuiling) 
zeer om

 dit avontuur te hebben w
illen aangaan. N

am
ens hen dank ik ook al onze 

m
edew

erkers en adviseurs die ons m
et raad en daad hebben bijgestaan en al diegenen 

van de andere m
inisteries, van de planbureaus en adviesraden en van andere organisaties 

die ons w
erk m

ede hebben ondersteund en gesteund.

N
am

ens de Studiegroep spreek ik m
ijn grote dank uit aan de ruim

hartige bijdragen 
gedurende de afgelopen anderhalf jaar van al onze gesprekspartners uit en ‘rondom

’ 
het$openbaar bestuur: bestuurders, politici en am

btenaren van alle overheden, van hun 
form

ele en inform
ele organisaties, vertegenw

oordigers van adviesorganen, van kennis-
instellingen en bedrijfsleven. D

e gesprekken w
aren zonder uitzondering aangenaam

, 
leerzaam

 en vaak ook pi!
ig. D

e kritische inbreng hee"
 in belangrijke m

ate bijgedragen 
aan de onderbouw

ing van dit rapport. H
et is veel m

eer dan een onderzoek en literatuur-
studie gew

orden, het is in hoge m
ate gestoeld op expertise en gezag uit de bestuurlijke 

en econom
ische praktijk.

N
am

ens de Studiegroep dank ik tot slot Boudew
ijn Steur en Lenneke Parie-Joosen. 

In$vergaderingen en gesprekken stelden zij zich steevast voor als ‘m
edew

erkers van het 
secretariaat van de studiegroep’. D

ie bescheidenheid siert hen, doch doet onrecht aan het 
kw

alitatief en kw
antitatief vele w

erk dat zij gedurende bijna tw
ee jaar hebben verricht in 

onderzoek, schrijven en organisatie. Am
btelijk vakm

anschap ten top: hulde.

D
oor aanbieding van dit rapport aan Tw

eede en Eerste Kam
er, kan het rapport in 

openbaarheid, transparant, een rol spelen bij de gedachtevorm
ing in het bestuur, in de 

politiek en in de w
etenschap. W

ij hopen u allen hierm
ee van dienst te zijn gew

eest.

Richard van Zw
ol

Voorzi!er Studiegroep O
penbaar Bestuur
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oord
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H
oge groeicijfers van de N

ederlandse econom
ie zijn steeds m

inder vanzelfsprekend. 
D

e$urgentie van een gezonde N
ederlandse econom

ie blij"
 de kom

ende jaren onverm
in-

derd hoog. W
erkgelegenheid, bedrijvigheid, %nanciële arm

slag: voor burgers, bedrijven 
en overheden gaat dit hand in hand m

et het kunnen oplossen van m
aatschappelijke 

vraagstukken en het kunnen w
aarm

aken van goede dienstverlening. 

In dit rapport hebben w
ij onderzocht of N

ederland econom
ische groei laat liggen om

dat 
de inrichting en w

erkw
ijze van het openbaar bestuur niet optim

aal georganiseerd is. In de 
afgelopen jaren w

ijst een toenem
end aantal w

etenschappelijke publicaties op een relatie 
tussen de inrichting en w

erkw
ijze van het openbaar bestuur en de ontw

ikkeling van de 
econom

ie. D
e w

ijze w
aarop het openbaar bestuur is ingericht en w

erkt, veroorzaakt 
im

m
ers ‘transactiekosten’ en hee"

 zijn w
eerslag op het beleid op terreinen als regionaal 

econom
isch beleid, verkeer en vervoer, ruim

telijke ordening, arbeidsm
arkt, onderw

ijs en 
cultuur. D

e optim
alisering van de inrichting en w

erking van het openbaar bestuur kan een 
serieus e#

ect hebben op econom
ische groei. 

Econom
ische opgaven zijn contextspeci%ek en verschillen in aard en om

vang per regio. 
D

at betekent dat de inrichting en w
erkw

ijze van het openbaar bestuur voldoende 
adaptief m

oet zijn om
 hier e#

ectief en e&
ciënt op in te kunnen spelen. O

p dit m
om

ent 
constateren w

ij dat het openbaar bestuur nog te uniform
 is ingericht en in zijn w

erking te 
w

einig 'exibel is. 'Adm
inistratieve fragm

entatie' is een rem
m

ende factor. D
e m

ism
atch 

tussen contextspeci%eke opgaven en de adaptiviteit van het openbaar bestuur laat 
kansen voor m

eer econom
ische ontw

ikkeling onbenut. H
uiselijker gezegd: w

e laten geld 
liggen en dat kunnen w

ij ons niet veroorloven. M
et m

eer di#
erentiatie én m

inder 
vrijblijvendheid in bestuurlijke sam

enw
erking is dat geld te verdienen. D

it rapport biedt 
inzicht in de relevante econom

ische ontw
ikkelingen en form

uleert aanbevelingen voor 
een econom

isch regionaal-bestuurlijk program
m

a voor N
ederland.

In onze analyse onderscheiden w
ij drie trends binnen het econom

isch dom
ein die van 

betekenis zijn voor de inrichting en w
erkw

ijze van het openbaar bestuur.

In de eerste plaats zien w
e dat de econom

ische, m
aatschappelijke en bestuurlijke 

w
erkelijkheid zich in toenem

ende m
ate m

anifesteert op regionaal niveau. Arbeidsm
arkt, 

onder nem
en, onderw

ijsvoorzieningen, w
onen, vervoer, ruim

telijke inrichting, uitvoering 

van collectieve voorzieningen: de w
erkelijkheid van alledag beperkt zich voor burgers, 

bedrijven en bestuurders niet tot één gem
eente, m

aar doet zich op regionaal niveau m
et 

nam
e voor in netw

erken van grotere en kleinere steden en dikw
ijls in grensoverschrijden-

de context (“daily urban system
s”). D

it niveau valt een enkele keer nagenoeg w
el, m

aar in 
de regel niet sam

en m
et w

at in ons land het provinciaal niveau is. In de regio’s zijn de 
opgaven verschillend en w

ordt er bestuurlijk verschillend op ingespeeld. W
at de regionale 

schaal is en hoe de bestuurlijke aanpak het beste kan w
orden vorm

gegeven, kan ook per 
opgave verschillen. Succesfactoren voor een positieve relatie tussen regionaal bestuurlijk 
handelen en regionale econom

ische ontw
ikkeling zijn: een inhoudelijke agenda van 

publieke en private partners, m
aatw

erk toegesneden op de regionale context (stedelijke 
netw

erken en landelijke gebieden, evenals grensoverschrijdende sam
enw

erking) en 
bestuurlijk doorze!

ingsverm
ogen.

In de tw
eede plaats constateren w

e dat de onvoorspelbaarheid van ontw
ikkelingen en de 

grote snelheid van veranderingen een groot adaptief verm
ogen van het bestuur vragen. 

Voor bestuurlijk aanpassingsverm
ogen zijn cultuur en processen m

instens zo belangrijk 
als structuur: niet-hiërarchische sam

enw
erking tussen overheden, regelings- en handelings-

ruim
te, ruim

te voor verschillende arrangem
enten en oplossingen. D

aarom
 beschouw

en w
ij 

een nieuw
e bestuurlijke blauw

druk voor N
ederland als onw

enselijk. Een grootschalige 
bestuurlijke reorganisatie m

iskent dat ontw
ikkelingen van alle tijden zijn en door zullen 

blijven gaan en zal bovendien eventuele nieuw
e form

ele indelingen snel achterhaald 
doen zijn.

In de derde plaats is verw
evenheid van belang; tussen dom

einen, tussen regionaal en 
internationaal niveau en tussen bestuurslagen. D

at betekent dat het openbaar bestuur 
– lees: de bestuurders – verbindingen m

oet kunnen leggen tussen verschillende partijen 
binnen de econom

ie, tussen bedrijven en kennis- en onderw
ijsinstellingen en tussen de 

verschillende overheidslagen (inclusief grensoverschrijdende respectievelijk Europese 
sam

enw
erking). D

it vergt dat het bestuur een rolopva!
ing hee"

 die past in de netw
erk-

sam
enleving, ook in het econom

ische dom
ein, daar een visie op hee"

 en richting aan gee"
. 

D
e kw

aliteit van bestuurders en volksvertegenw
oordigers is doorslaggevend. D

it vraagt 
ook om

 steun aan en w
aardering voor onze bestuurders en politici. D

aarnaast hebben 
am

btenaren een belangrijke rol bij kw
aliteit en continuïteit van beleidsvoorbereiding en van 

uitvoering. Verw
evenheid vraagt ook van hen nieuw

e vaardigheden en rolopva!
ingen.
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H
oe kunnen de econom

ische groeikansen en de bestuurlijke inrichting m
eer m

et elkaar in 
overeenstem

m
ing w

orden gebracht? D
aarvoor is een aantal principes opgesteld, die in 

een econom
isch regionaal-bestuurlijk program

m
a concreet kunnen w

orden gem
aakt. 

D
it$zijn de volgende:

• D
e inhoudelijke opgaven staan voorop, w

aarbij het regionaal niveau het aangrijpings-
punt is. D

aarbij m
oeten w

e niet uitgaan van blauw
drukken en oplossingen die vrij-

blijvend zijn.
• Voldoende adaptief verm

ogen om
 in te spelen op nieuw

e ontw
ikkelingen en verande-

ringen. D
at vergt di#

erentiatie, deregulering en de-hiërarchisering van en binnen het 
openbaar bestuur.

• In staat zijn verbindingen te leggen tussen dom
einen en sectoren, m

aar ook tussen 
bestuurslagen. D

aarvoor is het noodzakelijk een gedeelde visie, kennis van zaken en de 
geschikte vaardigheden te hebben. Kortom

, goede bestuurders, politici en 
am

btenaren.

Voor de kom
ende kabinetsperiode w

ordt de volgende agenda geadviseerd:
1. D

e inhoudelijke opgave staat voorop. G
em

eenten w
orden uitgenodigd en uitgedaagd 

om
 bestaande of nieuw

e regionale sam
enw

erking, voor zover dit nog niet het geval is, 
te voorzien van een econom

isch regionaal-bestuurlijk program
m

a m
et intensieve 

betrokkenheid van provincie, rijk, w
aterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en 

m
aatschappelijke organisaties. In grensregio’s betekent dit ook sam

enw
erking m

et 
regio’s uit België en/of D

uitsland. H
ierin w

orden gezam
enlijke econom

ische en 
bestuurlijke opgaven geagendeerd en w

ordt de verbinding gelegd tussen de verschil-
lende sectoren w

aar deze opgaven betrekking op hebben. D
it gee"

 richting aan 
gezam

enlijk optreden en investeren. D
eze program

m
a’s dienen m

eerjarig van karakter 
te zijn m

et het oog op gew
enste duidelijkheid en continuïteit voor bedrijven, kennis-

instellingen, burgers en de betrokken overheden zelf.
2. M

ensen m
aken het verschil in het openbaar bestuur. D

e econom
ische opgaven 

vragen om
 kw

alitatief goede bestuurders, politici en am
btenaren. In pro%elschetsen en 

benoem
ingsprocedures en in opleiding en ondersteuning, van provinciale en gem

een-
telijke bestuurders en am

btenaren zal m
eer dan nu gebruikelijk is gew

icht w
orden 

toegekend aan die functievereisten die passen bij deze tijd, zoals het verm
ogen in het 

belang van de regio te denken. Tevens dient er aandacht te zijn voor een passend 
onderw

ijsaanbod voor bestuurders, volksvertegenw
oordigers en am

btenaren, zodat 
kennis en vaardigheden up to date blijven. Ten slo!

e zijn aantrekkelijke arbeidsvoor-
w

aarden binnen het publieke dom
ein noodzakelijk, zodat kw

alitatief goede m
ensen 

gestim
uleerd w

orden daarbinnen te w
erken.

A%
eelding 1.  M

ensen verplaatsen zich dagelijks steeds m
eer op regionaal (stadsgew

estelijk en interstedelijk) 
niveau (bron: Regioplan/Tordoir)
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w
erkingsverbanden en individuele burgers kunnen participeren; de uitnodiging geldt 

nadrukkelijk ook voor hen. Een dergelijk proces m
et regionale program

m
a’s behoe"

 
spelregels, regie en ondersteuning. D

it w
ordt voor het begin van het proces vastgesteld in 

een interbestuurlijk kader. Via dit kader krijgen legitim
atie, handelingssnelheid en 

doorze!
ingsm

acht een plaats in de uiteindelijke sam
enw

erking die w
ordt gekozen. 

G
esteund door inzichten uit gesprekken m

et w
etenschappers, ervaringsdeskundigen, 

bestuurders en het bedrijfsleven alsook door relevante w
etenschappelijke inzichten, is de 

analyse uit dit rapport vooral een inhoudelijke, de opgaven m
oeten nam

elijk voorop 
staan. N

ie!
em

in zijn de aanbevelingen deels instrum
enteel. Beide kanten van de 

m
edaille zijn naar de m

ening van de Studiegroep noodzakelijk. Een analyse zonder 
handelingsperspectief is vrijblijvend, het om

gekeerde niet overtuigend.

G
em

eenten, regio’s, sam
enw

erkingsverbanden en provincies kom
en ruim

 aan bod. 
H

oew
el het rapport vanw

ege zijn focus gelegitim
eerd is niet diep in te gaan op de 

w
aterschappen en de Europese U

nie (ondanks het feit dat beide ook essentieel zijn voor 
de inrichting van het openbaar bestuur en een rol m

oeten spelen in de interbestuurlijke 
kaders), geldt dit naar ons gevoel m

inder voor de Rijksoverheid. D
it is een op voorhand 

gekozen beperking, m
aar w

el een gem
is dat zich sterker doet voelen. N

aarm
ate$het 

beroep op de m
edeoverheden w

ordt gedaan voor (nog m
eer) sam

enw
erking, aanpas-

singsverm
ogen (adaptiviteit) en netw

erken (verw
evenheid), in een niet- hiërarchische 

verhouding, dient de Rijksoverheid (en niet in de laatste plaats het m
inisterie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zelf) zich daartoe ook geroepen te voelen. 

D
e opdracht aan deze Studiegroep ligt in het econom

isch perspectief. D
at schept focus 

doch vorm
t uiteraard ook een inperking. D

e Studiegroep hee"
 ervaren dat bestuurders, 

bedrijven en burgers overtuigd zijn van nut en noodzaak van regionale sam
enw

erking. 
Regionale sam

enw
erking bevordert het oplossen van m

aatschappelijke vragen en goede 
‘collectieve dienstverlening’ in het sociaal dom

ein, voor infrastructuur en vervoer, w
onen 

en bouw
en, arbeidsm

arkt en onderw
ijs. D

e Agenda Stad en de U
rban Agenda/Europese 

Agenda Stad zijn in lijn m
et de aanbevelingen uit dit rapport.

D
e$Studiegroep is zich bew

ust van het belang van het dem
ocratisch en institutioneel 

functioneren van de overheden en van de interbestuurlijke betrekkingen. D
eze them

a’s 
w

orden nadrukkelijk geadresseerd in kom
ende beschouw

ingen en adviezen van de Raad 
van State respectievelijk van de Raad voor het O

penbaar Bestuur. VN
G

 en IPO
 bezinnen 

zich op het openbaar bestuur in 2040; de SER hee"
 geadviseerd over onder andere de 

3. G
een blauw

druk, geen vrijblijvendheid. G
em

eenten versterken het bestuurlijk 
verm

ogen op basis van inzicht in hun econom
ische opgaven, hetzij door intensivering 

van de intergem
eentelijke sam

enw
erking, hetzij door sam

enw
erking via een centrum

-
gem

eenteconstructie. G
em

eenten krijgen een periode van bijvoorbeeld tw
ee jaar om

 
hier invulling aan te geven. W

anneer gem
eenten er onderling niet uitkom

en, m
aakt de 

regering a(
ankelijk van de regionale context een keuze (‘terugvaloptie’), of door het in 

positie brengen van de centrum
gem

eente, of door het ‘algem
een verbindend verklaren’ 

van regionale sam
enw

erking. Intergem
eentelijke sam

enw
erking hee"

 een publiek-
rechtelijke basis. D

e W
gr w

ordt vereenvoudigd, inclusief de bestuursvorm
en; de$cen-

trum
gem

eenteconstructie krijgt hierin een prom
inentere plaats en er kom

en grotere 
vrijheden om

 intergem
eentelijke sam

enw
erkingsvorm

en te kiezen. D
e$dem

ocratische 
legitim

atie blij"
 bij deze constructies bij de individuele gem

eenteraden. 
4. D

e-hiërarchisering van de verhouding tussen provincie en gem
eente. D

aar w
aar de 

provinciale en regionale schaal sam
envallen, kunnen gem

eenten en provincie(s) 
opteren voor een gezam

enlijk regionaal sam
enw

erkingsverband, inclusief de m
ogelijk-

heid gem
eentelijke en sam

enw
erkingstaken te delegeren aan de centrum

gem
eenten of 

aan de provincie. Aan grootstedelijke regio’s kunnen, indien de gem
eenten in die regio 

daartoe een verzoek indienen, provinciale taken en bevoegdheden w
orden 

gedelegeerd. 
5. M

oderniseren van 'nanciële verhoudingen. D
e voorgestane bestuurlijke richting 

dient zijn w
eerslag te krijgen in een grondige herziening van de Financiële 

Verhoudingsw
et. D

e herziening zou m
eer norm

atief m
oeten zijn en gericht m

oeten 
w

orden op vereenvoudiging van verdeelm
odellen en op onder m

eer het stim
uleren van 

regionale sam
enw

erking. 
6. D

eregulering van w
etgeving. Een doorlichting van organieke en andere relevante, 

w
e!

en op m
inder verplichtingen en de-hiërarchisering (deregulering) w

ordt aanbevo-
len om

 m
eer ruim

te voor di#
erentiatie in inrichting en w

erkw
ijze te scheppen, onder 

andere door het afscha#
en van de opgelegde toezichtsbepalingen voor sam

enw
erking 

tussen provincies en gem
eenten. O

ok het rijksinstrum
entarium

 voor toezicht en 
interventie m

oet hierop w
orden toegesneden. 

7. Interbestuurlijk kader: program
m

a’s voor econom
isch regionaal-bestuurlijk 

opgaven. G
em

eenten in een regio (of regionaal verband) krijgen een uitnodiging een 
econom

isch regionaal-bestuurlijk program
m

a vorm
 te geven, dat richting gee"

 aan en 
verbinding legt tussen diverse sectoren. Een dergelijk program

m
a bevat ook de bestuur-

lijke arrangem
enten die nodig zijn. Partnerschap tussen gem

eenten, provincies en rijk is 
daarbij het uitgangspunt; aangegeven w

ordt hoe w
aterschappen, bedrijven, kennisinstel-

lingen, sociale partners, m
aatschappelijke organisaties, grensoverschrijdende sam

en-
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snelheid en volatiliteit binnen de econom
ie. Verw

evenheid is de uitdrukking van het 
toenem

end belang van netw
erkvorm

ing binnen de econom
ie. Aan het einde van dit 

hoofdstuk zullen w
ij deze ontw

ikkelingen vertalen naar de opgaven die deze ontw
ikkelin-

gen oproepen voor het openbaar bestuur. In de drie daaropvolgende hoofdstukken 
confronteren w

ij deze opgaven m
et het functioneren van het openbaar bestuur. In deze 

hoofdstukken brengen w
ij deze opgaven sam

en m
et de voorstellen voor verbetering, 

die$zow
el de inrichting als de w

erkw
ijze van het openbaar bestuur betre#

en. In hoofdstuk 
3 gaat het daarbij vooral om

 het creëren van bestuurlijk verm
ogen op regionaal niveau. 

In$hoofdstuk 4 gaat het om
 het verm

ogen van het openbaar bestuur adaptief in te spelen 
op nieuw

e ontw
ikkelingen. In hoofdstuk 5 staat het leggen van verbindingen tussen het 

openbaar bestuur en andere partners in de sam
enleving centraal. D

eze voorstellen zijn 
tevens terug te vinden in het integrale overzicht van aanbevelingen (Bijlage I). In deze drie 
hoofdstukken tre"

 u ook illustraties aan van concrete praktijken uit het openbaar 
bestuur. D

eze illustraties dienen vooral ter inspiratie. In de eerste hoofdstukken van het 
rapport is vooral ingegaan op de vraag w

at er m
oet veranderen in het openbaar bestuur. 

In het zesde en laatste hoofdstuk w
ordt vooral de vraag gesteld hoe w

e tot aanpassingen 
in het openbaar bestuur kunnen kom

en. W
ij zijn ons er nam

elijk van bew
ust dat aanpas-

singen niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zijn. Lessen uit het verleden en uit 
het buitenland bieden aangrijpingspunten voor het veranderingsproces van het 
N

ederlandse openbaar bestuur.

Agenda Stad. D
e Studiegroep hoopt dat zijn aanbevelingen ook in de bredere context van 

al deze beschouw
ingen en adviezen hun w

eg zullen vinden. 

Tot slot. D
e aanbevelingen richten zich op de versterking van het bestuurlijk verm

ogen in 
regionaal verband. D

it volgt uit de analyse: indien de econom
ische kansen zich voordoen 

op een andere schaal dan onze form
ele bestuurlijke inrichting, m

aar nieuw
e `blauw

druk-
ken’ in de 21e eeuw

 van netw
erken en supersnelheid van ontw

ikkelingen geen antw
oord 

kunnen zijn, dan m
oet de overbrugging w

orden gevonden in oer-N
ederlands verenigd 

sam
enw

erken: m
et veel ruim

te voor verscheidenheid en m
et beduidend m

inder ruim
te 

voor vrijblijvendheid. D
at vraagt van de regering en het parlem

ent dat richting w
ordt 

gegeven en tegelijkertijd voldoende ruim
te w

ordt gelaten aan de m
edeoverheden daar 

invulling aan te geven.

Leesw
ijzer

H
et rapport is als volgt opgebouw

d. In hoofdstuk 2 gaan w
ij eerst in op relevante 

ontw
ikkelingen in de econom

ie en de opgaven die daaruit voortvloeien voor het 
openbaar bestuur. W

ij hebben drie w
ezenlijke ontw

ikkelingen onderscheiden binnen de 
N

ederlandse econom
ie: regionalisering, toenem

ende onzekerheid en verw
evenheid. 

Bij$regionalisering gaat het er vooral om
 dat econom

ische activiteiten in toenem
ende 

m
ate spelen op regionaal niveau. D

e toenem
ende onzekerheid draait om

 de toegenom
en 

)
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N
ederland deze kansen liggen. In dit rapport zijn voorstellen ontw

ikkeld die aangeven op 
w

elke m
anier de inrichting en de w

erkw
ijze van het openbaar bestuur een bijdrage 

kunnen leveren aan het versterken van de N
ederlandse econom

ie. 

N
ederlandse econom

ie op het niveau van 2008

źŹŹ

ŻŹŹƀ
ŻŹźž

ŻŹŻŹ

Index cijfer

Eind 2015 is het N
ederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP) voor het eerst w

eer 
boven het reële niveau van 2008 terechtgekom

en., D
e N

ederlandse econom
ie hee"

 
eerder grote crisissen gekend, zoals in de jaren dertig en jaren tachtig van de vorige 
eeuw

. H
et valt op dat het herstel van de econom

ie in die periodes sneller verliep dan in 
de huidige crisis. Zow

el in een hoog scenario als in een laag scenario zal de econom
ie 

m
inder hard groeien dan in het verleden. - 

, 
D

N
B (2015). Econom

ische ontw
ikkelingen en vooruitzichten; num

m
er 9. Am

sterdam
: D

e N
ederlandsche Bank N

V, p. 5.
- 

CPB/PBL (2015). Toekom
stverkenning W

elvaart en Leefom
geving. Nederland in 2030 en 2050: tw

ee referentiescenario’s. D
en 

H
aag: Planbureau voor de Leefom

geving/Centraal Planbureau. Jacobs, B. (2016). CPB: Het einde van de crisis of een 
verloren decennium

?

1.1 
N

ederland laat kansen liggen
H

oge groeicijfers van de N
ederlandse econom

ie zijn steeds m
inder vanzelfsprekend. 

D
e$groei van de N

ederlandse econom
ie is de afgelopen jaren in tem

po afgenom
en. 

Sterker, de N
ederlandse econom

ie w
as in 2015 op hetzelfde niveau als voor de econo-

m
ische crisis van 2008. D

e kom
ende jaren w

ordt een lagere groei verw
acht dan vooraf-

gaand aan de crisis.. D
at hee"

 onder m
eer te m

aken m
et de pijlers voor econom

ische 
groei. Tot$aan de eenentw

intigste eeuw
 w

as econom
ische groei a)

om
stig uit de groei 

van de beroepsbevolking, vooral ook door de arbeidsparticipatie van vrouw
en, en de 

groei van de arbeidsproductiviteit./ In de kom
ende decennia zal de econom

ische groei 
voornam

elijk a)
om

stig zijn uit de groei van de arbeidsproductiviteit. D
eze is – m

ede 
gezien een groot aantal ontw

ikkelingen – m
inder m

akkelijk te realiseren.0 D
aarnaast is 

het internationale speelveld veranderd. Een sterke positie van de N
ederlandse econom

ie 
op dit w

ereldtoneel dat stevig aan concurrentie onderhevig is, is m
inder vanzelfsprekend. 

D
e$opkom

st van nieuw
e econom

ieën hee"
 betekenis voor de N

ederlandse econom
ie en 

biedt kansen.1 N
ederlandse regio’s m

oeten perm
anent de vraag stellen of zij nog 

voldoende concurrerend zijn m
et soortgelijke regio’s in Europa en daarbuiten. U

it 
internationale studies blijkt het belang van econom

ische groei van m
etropolitane 

gebieden.2 N
ederlandse steden scoren internationaal gezien gem

iddeld, m
aar laten 

desondanks kansen onbenut. 3 In de toekom
st is het belangrijk om

 deze kansen te 
benu!

en. 

H
et bevorderen en faciliteren van econom

ische groei is een belangrijke opgave voor het 
openbaar bestuur. D

eze groei is im
m

ers van w
ezenlijk belang voor de handhaving van het 

bestaande w
elvaartsniveau in N

ederland. Zonder een sterke N
ederlandse econom

ie kom
t 

niet alleen de houdbaarheid van de huidige verzorgingsstaat onder druk te staan, m
aar 

uiteindelijk ook de koopkracht van burgers. Een beter functionerend openbaar bestuur 
levert een bijdrage aan de econom

ische ontw
ikkeling: goed openbaar bestuur doet er 

toe. Als vanuit het openbaar bestuur adequater w
ordt ingespeeld op (toekom

stige) 
ontw

ikkelingen, ontstaan er kansen voor econom
ische ontw

ikkeling. Vooralsnog laat 

. 
IM

F (2015). W
orld econom

ic outlook: Adjusting to low
er com

m
odity prices. W

ashington: International M
onetary Fund.; 

PIM
CO

 (2014). The new
 neutral.; PIM

CO
 (2015). The new

 neutral revisited. 
/ 

Prak, M
., Zanden, J. L. van. (2013). Nederland en het polderm

odel. D
e econom

ische en sociale geschiedenis van Nederland, 
1000-2000. Am

sterdam
: Bert Bakker.

0 
CPB (2014). Roads to recovery. D

en H
aag: Centraal Planbureau.

1 
IM

F (2015). W
orld econom

ic outlook: Adjusting to low
er com

m
odity prices. W

ashington: International M
onetary Fund.

2 
O

ECD
 (2015). The M

etropolitan Century: Understanding Urbanisation and its Consequences. Parijs: O
ECD

 Publishing. 
3 

O
ECD

 (2014). O
ECD

 Territorial Review
s: Netherlands 2014. Parijs: O

ECD
 Publishing.; O

ECD
 (2016). Territorial Review

s: 
The"M

etropolitan Region of Ro!erdam
-The Hague, Netherlands. Parijs: O

ECD
 Publishing.; CPB N

otitie (2015). Een"nuance-
ring van de O

ESO
-bevindingen over de prestaties van Nederlandse steden. D

en H
aag: Centraal Planbureau.
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H
et kabinet vraagt ons speci%ek te kijken hoe het openbaar bestuur functioneert in het 

licht van econom
ische opgaven. D

e keuze om
 speci%ek naar deze opgaven te kijken is 

uitdagend, om
dat bij studies naar het functioneren van het openbaar bestuur zelden deze 

opgaven als uitgangspunt w
orden genom

en. D
eze keuze is een bew

uste (perspectivische) 
vertekening van de w

erkelijkheid. H
et m

ag duidelijk zijn dat het openbaar bestuur ook 
andere m

aatschappelijke opgaven kent naast het faciliteren van het econom
isch 

groeiverm
ogen, zelfs als dit econom

isch groeiverm
ogen breed w

ordt gede%nieerd. 
D

aarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het vergroten van de veiligheid, zow
el binnen als 

buiten N
ederland of aan het dichten van sociaal-culturele scheidslijnen, zoals tussen arm

 
en rijk of hoger en lager opgeleiden. D

at valt echter buiten de focus van dit rapport.

1.3 
D

e betekenis van goed openbaar bestuur
G

oed openbaar bestuur doet ertoe. In de eerste plaats hee"
 goed openbaar bestuur een 

zelfstandige betekenis. Een goed bestuurd land is belangrijk voor het vestigingsklim
aat... 

D
aarbij gaat het om

 zaken als de m
ate van corruptie, de m

ate van transparantie en 
rechtszekerheid. In de tw

eede plaats doet het openbaar bestuur ertoe in zijn inrichting en 
w

erkw
ijze, om

dat die invloed hebben op de w
ijze w

aarop beleid tot stand kom
t. Als w

e 
kijken naar de betekenis van het openbaar bestuur voor de econom

ische ontw
ikkeling van 

N
ederland, dan gaat het om

 regionaal econom
isch beleid, verkeer en vervoer, ruim

telijke 
ordening, arbeidsm

arkt, onderw
ijs en cultuur. O

f beleid w
ordt ontw

ikkeld door het rijk, 
door gem

eenten of door provincies, m
aakt verschil in de e#

ecten van dat beleid. O
f$m

ede-
overheden voor deze beleidsterreinen m

iddelen uit het gem
eentefonds krijgen of die uit de 

eigen m
iddelen m

oeten bekostigen m
aakt verschil in de e#

ecten van dat beleid. O
f de 

beleidsvoorbereiding en besluitvorm
ing op deze terreinen uitsluitend door de overheid 

w
orden gedaan of in sam

enspraak m
et relevante stakeholders, m

aakt verschil in de 
e#

ecten van beleid. In ons achtergronddocum
ent ‘O

penbaar bestuur en econom
ische 

ontw
ikkeling’ hebben w

ij een aantal van deze inzichten system
atisch bij elkaar gebracht.

.. In de internationale literatuur kunnen w
ij w

ijzen op m
ensen als Acem

oglu, D
., Robinson, J. (2012). W

hy nations fail. 
The origins of pow

er, prosperity, and poverty. N
ew

 York: Crow
n Publishers.; N

orth, D
. (1990). Institutions, institutional 

change and econom
ic perform

ance, Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press. Voor de N

ederlandse context kan 
gew

ezen w
orden op de volgende publicaties: M

 Prak, M
., Zanden, J. L. van. (2013). Nederland en het polderm

odel. 
D

e"econom
ische en sociale geschiedenis van Nederland, 1000-2000. Am

sterdam
: Bert Bakker.; Bavel, B. van (2008). M

arkt, 
m

ensen, groei en duurzaam
 w

elzijn? Econom
ie en sam

enleving van de M
iddeleeuw

en als laboratorium
. U

trecht: Faculteit 
G

eestesw
etenschappen U

niversiteit U
trecht. 

Achter de vraag op hoe een bijdrage geleverd kan w
orden aan de versterking van de 

N
ederlandse econom

ie, gaat de volgende, bredere vraag schuil: is het huidige openbaar 
bestuur in zijn inrichting en w

erkw
ijze in staat in te spelen op toekom

stige nieuw
e 

uitdagingen? D
e vraag of het openbaar bestuur nog w

el toegesneden is op toekom
stige 

uitdagingen w
erd ook al gesteld door Johan Rudolph Thorbecke. H

ij stelde dat als de 
inrichting en de w

erkw
ijze van het openbaar bestuur zich niet op tijd aan nieuw

e 
ontw

ikkelingen aanpassen, dat negatieve gevolgen hee"
 voor het bestuurlijk verm

ogen. 
H

ij$noem
de dat het ontstaan van ‘verw

arring van bew
eging’.4 H

et openbaar bestuur zou 
dan niet in staat zijn de bestaande opgaven te realiseren, w

aardoor de w
elvaart van het 

land en het w
elzijn van de m

ensen verslechteren. Thorbecke plei!
e ervoor dat het 

openbaar bestuur continu zou m
oeten re'ecteren op zijn eigen functioneren in het licht 

van belangrijke ontw
ikkelingen om

 ons heen. Indachtig Thorbeckes oproep doen w
ij in 

dit rapport verslag van onze onderzoeksbevindingen naar de inrichting en w
erkw

ijze van 
het openbaar bestuur in het licht van toekom

stige econom
ische opgaven. D

e opgave 
staat daarm

ee voorop.

1.2 
Vraagstelling

H
et kabinet hee"

 m
et zijn brief van 26 novem

ber 2014 de Studiegroep O
penbaar Bestuur 

ingesteld om
 ‘aanbevelingen te doen over het functioneren en de inrichting van het 

openbaar bestuur gericht op het faciliteren van econom
ische groei en de voorstellen te 

baseren op een em
pirische analyse’..5 H

et kabinet gaat in zijn adviesaanvraag uit van een 
instrum

entele opva!
ing van het openbaar bestuur: een instrum

ent om
 een bepaald doel te 

bereiken. D
aarm

ee is de kabinetsopdracht vooral een onderzoek naar het bestuurlijk 
verm

ogen van het openbaar bestuur. H
et gaat om

 de vraag of het openbaar bestuur 
voldoende e#

ectief en e&
ciënt functioneert. D

eze opva!
ing staat naast een w

aarden-
georiënteerde opva!

ing van het openbaar bestuur w
aarin openbaar bestuur een w

aarde op 
zichzelf is. H

et openbaar bestuur is daarin geen m
iddel om

 iets te bereiken, m
aar een doel 

op zich. In deze w
aardengeoriënteerde opva!

ing gaat het m
eer om

 vragen als de responsi-
viteit, de dem

ocratische legitim
iteit en de behoorlijkheid van het openbaar bestuur. 

W
ij$onderkennen dat deze opva!

ing in w
ezen belangrijker is dan de instrum

entele. 
N

ochtans ligt daar niet de focus op in dit rapport. D
it rapport gaat het experim

ent aan om
 

te bezien of de m
eer instrum

entele benadering inzichten oplevert die tot nu toe aan het oog 
zijn on!

rokken. W
el w

orden bij de aanbevelingen ook bijdragen geform
uleerd om

 de 
dem

ocratische legitim
iteit te versterken.

4 
J.R. Thorbecke, Sim

on van Slingelandts toeleg om
 den staat te hervorm

en, 1841.
.5 Kam

erstukken II, 2014-15, 31490, nr. 162.
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verm
indering van ‘adm

inistratieve fragm
entatie’. D

e gedachte daarachter is dat 
bestuurlijke grenzen belem

m
erend w

erken voor de econom
ische ontw

ikkeling van 
gebieden, om

dat op de verschillende beleidsterreinen m
eer gecoördineerd m

oet 
w

orden tussen de overheden binnen een bepaald gebied. D
e ‘transactiekosten’ in 

gebieden m
et een grote adm

inistratieve fragm
entatie zijn hoger..1 D

e inrichting en 
w

erkw
ijze betre#

en ook de w
ijze w

aarop de besluitvorm
ing op deze beleidsterreinen 

plaatsvindt. H
oe ingew

ikkelder het besluitvorm
ingsproces is vorm

gegeven, hoe 
langzam

er overheden in staat zijn in te spelen op nieuw
e ontw

ikkelingen. Ten slo!
e is 

de betrokkenheid van stakeholders bij het beleidsproces (w
ie en in w

elke m
ate) 

bepalend voor de uitvoerbaarheid van het beleid. H
oe dit vorm

 krijgt, w
ordt in 

belangrijke m
ate bepaald door de inrichting en – m

isschien w
el vooral – door de 

w
erkw

ijze van het openbaar bestuur..2

In het rapport w
ordt onderzocht hoe de inrichting en de w

erkw
ijze van het openbaar 

bestuur een bijdrage leveren aan het faciliteren van de N
ederlandse econom

ie. D
it$facili-

teren van versterking beschouw
en w

ij als het verm
ogen om

 econom
ische activiteiten te 

laten toenem
en – en daarm

ee groei te bew
erkstelligen. Econom

ische groei is een 
noodzakelijke – en geen voldoende – voorw

aarde voor het behoud van het huidige 
N

ederlandse w
elvaartsniveau. W

elvaart bestaat im
m

ers uit m
eer aspecten dan de groei 

van de econom
ie in term

en van het Bruto Binnenlands Product per hoofd van de 
bevolking. H

et gaat daarnaast om
 zaken als duurzaam

heid, sam
en leven, veiligheid en 

onderw
ijs. D

aarm
ee geven w

ij ons rekenschap van de discussie in N
ederland en daarbui-

ten over een breder w
elvaartsbegrip. Econom

isch groeiverm
ogen w

ordt daarbij niet 
alleen gezien als groei van het BBP, m

aar ook als participatie op de arbeidsm
arkt, 

arbeidsvreugde, sam
enleven. D

eze discussie w
ordt niet alleen in de w

etenschap gevoerd, 
zoals diverse O

ECD
-studies illustreren.3, m

aar ook in de sam
enleving en de politiek, zoals 

de instelling van de tijdelijke com
m

issie Breed W
elvaartsbegrip in de Tw

eede Kam
er 

illustreert.., H
et zou naïef zijn te stellen dat door de discussie over een breder w

elvaarts-
begrip econom

ische groei niet m
eer ter zake doet. Voor de instandhouding van de 

.1 Ahrend, R., Farchy E., Kaplanis, I., Lem
bcke, A. (2014). W

hat M
akes Cities M

ore Productive? Evidence on the Role of Urban 
Governance from

 Five O
ECD

 Countries. O
ECD

 Regional D
evelopm

ent W
orking Papers, N

o. 2014/05. Parijs: O
ECD

 
Publishing.; Konvitz, J.W

. (2016). Cities and Crisis. M
anchester; M

anchester U
niversity Press.

.2 O
ECD

 (2015). Local Econom
ic Leadership. Parijs: O

ECD
 Publishing.

.3 Zanden, J.L., Baten, J., d’Ercole, M
., Rijpm

a, A., Sm
ith, C., Tim

m
er, M

. (2014). How
 W

as Life?: Global W
ell-being since 

1820. Parijs: O
ECD

 Publishing.; O
ECD

 (2014). How
’s Life in Your Region? M

easuring Regional and Local W
ell-being for Policy 

M
aking. Parijs: O

ECD
 Publishing.; CPB (2009). Notitie Brede W

elvaart en Nationaal Inkom
en. 

., Kam
erstukken II, 2014–2015, 32224, nr. 11.

Econom
ische groei en het openbaar bestuur

Econom
ische groei kan bereikt w

orden door de toenam
e van de beroepsbevolking en 

door de toenam
e van arbeidsproductiviteit. In de kom

ende decennia zal groei in 
toenem

ende m
ate a(

ankelijk zijn van de toenam
e van arbeidsproductiviteit. 

D
e$verw

achting is dat de arbeidsproductiviteit vooral zal groeien door technologie, 
vernieuw

ing en innovatie. G
oed openbaar bestuur levert daar een bijdrage aan, zow

el 
direct als indirect. G

oed openbaar bestuur levert een directe bijdrage aan econom
ische 

groei door het creëren van dem
ocratische en rechtstatelijke w

aarborgen, zoals 
participatie, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en transparantie. M

aar de econom
ie 

vraagt ook inzet van het openbaar bestuur op diverse beleidsterreinen. H
et gaat 

daarbij in ieder geval om
 de volgende terreinen: (regionaal) econom

isch beleid, 
verkeer &

 vervoer, ruim
telijke ordening, arbeidsm

arkt, onderw
ijs en cultuur../ 

Econom
isch beleid kan bijdragen aan de stim

ulering van innovatie en het investeren in 
relaties tussen bedrijfsleven en onderzoek. Verkeer &

 vervoer betre"
 de zorg voor de 

bereikbaarheid van gebieden door een goede fysieke infrastructuur (w
egen, spoornet) 

en goed openbaar vervoer. Ruim
telijke ordening gaat over de benu!

ing en inrichting 
van de ruim

te in N
ederland. D

aarbij gaat het bijvoorbeeld om
 w

oningbouw
, aanleg 

van bedrijventerreinen, et cetera. D
e arbeidsm

arkt zorgt voor de regulering en 
stim

ulering van de interactie tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten. O
nderw

ijs 
gaat om

 het overbrengen van kennis en vaardigheden m
et onder andere als doel 

m
ensen in te laten strom

en op de arbeidsm
arkt. Tot slot zorgt cultuur voor het creëren 

van verbeeldingskracht en daarm
ee creativiteit en innovatie en om

 het creëren van 
aantrekkelijke voorzieningen, die het vestigingsklim

aat voor w
erknem

ers kunnen 
verbeteren. 

D
e inrichting en de w

erkw
ijze van het openbaar bestuur zijn in belangrijke m

ate 
bepalend voor de inhoudelijke koers van de bovenstaande beleidsterreinen. 
Een$belangrijk aspect daarvan betre"

 de verdeling van verantw
oordelijkheden en 

taken tussen de verschillende bestuurslagen. D
oor verantw

oordelijkheden en taken op 
die schaal te beleggen w

aar de vraagstukken spelen, kunnen oplossingen e#
ectiever 

en e&
ciënter tot stand kom

en..0 In dat kader w
ordt ook w

el gerefereerd aan de 

./ CPB (2010). Stad en land. D
en H

aag: Centraal Planbureau; M
arlet, G

., W
oerkens, C. van (2014). D

e Nieuw
e 

Gem
eentekaart. U

trecht: Atlas voor gem
eenten; Verm

eulen, W
., Teulings, C. M

arlet, G
., G

root, H
. de (2016). Groei en 

krim
p. W

aar m
oeten w

e bouw
en – en w

aar vooral niet?. N
ijm

egen: VO
C U

itgevers.
.0 CPB/PBL (2015). D

e econom
ie van de stad. D

en H
aag: Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefom

geving.
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bestuur hee"
 im

plicaties voor de positie en rol van het rijk. O
p allerlei terreinen is het rijk 

(m
ede)bepalend w

anneer het gaat over het accom
m

oderen van econom
ische opgaven. 

W
ij zullen ons hier beperken tot de betekenis van het rijk in relatie tot m

eerschalige 
opgaven, die vragen om

 een aanpak w
aarin m

eer interbestuurlijke partners betrokken 
m

oeten zijn. W
ij realiseren ons dat dit een beperkende factor is voor het rapport, juist als 

op de m
edeoverheden het beroep w

ordt gedaan op (nog m
eer) sam

enw
erking, aanpas-

singsverm
ogen en netw

erken. D
eze beperking vraagt dan ook om

 een vervolg, w
aarin 

expliciet aandacht bestaat voor de rol van het rijk. In dit vervolg zou in ieder geval 
ingegaan m

oeten w
orden op de w

ijze w
aarop het rijk een gezam

enlijke agenda m
et 

regio’s m
ee ontw

ikkelt en faciliteert, alsm
ede de gevolgen die dat zou m

oeten hebben 
voor de organisatie en integrale w

erkw
ijze van de Rijksdienst.

1.5 
Em

pirische onderbouw
ing

D
e fundering voor de em

pirische onderbouw
ing van de analyse uit het rapport hee"

 tw
ee 

pijlers, nam
elijk w

etenschappelijk onderzoek en ervaringsdeskundigheid. Voor de eerste 
pijler hebben w

ij gebruik gem
aakt van bestaande onderzoeken naar het functioneren van 

het openbaar bestuur. D
aarnaast hebben w

ij ook een aantal nieuw
e onderzoeken laten 

uitvoeren naar aspecten van het functioneren, die nog niet eerder of lang geleden in kaart 
zijn gebracht. D

aarbij is ook onderzoek gedaan naar het functioneren van het openbaar 
bestuur in het verleden en in het buitenland. Ten behoeve van de em

pirische analyse zijn 
drie achtergronddocum

enten opgesteld..- In het achtergronddocum
ent ‘O

penbaar 
besturen in beeld’ zijn de verschillende inzichten in de inrichting en w

erking van het 
openbaar bestuur bij elkaar gebracht. In het achtergronddocum

ent ‘O
penbaar bestuur en 

econom
ische ontw

ikkeling’ is nader ingegaan op de relatie tussen openbaar bestuur en 
econom

ische groei. In het derde achtergronddocum
ent ‘O

penbaar bestuur in historisch 
perspectief’ w

orden discussies in drie decennia over het functioneren van het openbaar 
bestuur in beeld gebracht. U

it deze achtergronddocum
enten is geput voor de analyse van 

het rapport. D
e tw

eede pijler van onze em
pirie is de ervaringsdeskundigheid van de 

m
ensen uit het openbaar bestuur, m

aatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 
In$de periode decem

ber 2014 tot en m
et novem

ber 2015 hebben w
ij een groot aantal 

gesprekken gevoerd m
et m

ensen uit de praktijk. D
eze gesprekken varieerden van 

them
abijeenkom

sten, w
aarin brede aspecten van het functioneren van het openbaar 

.- Secretariaat Studiegroep O
penbaar Bestuur (2016). O

penbaar besturen in beeld. Achtergronddocum
ent Studiegroep 

O
penbaar Bestuur. D

en H
aag; Secretariaat Studiegroep O

penbaar Bestuur (2016). O
penbaar bestuur en econom

ische 
ontw

ikkeling. Achtergronddocum
ent Studiegroep O

penbaar Bestuur. D
en H

aag; M
inisterie van BZK (2015). Het openbaar 

bestuur in historisch perspectief. Achtergronddocum
ent Studiegroep O

penbaar Bestuur. D
en H

aag: M
inisterie van BZK.

N
ederlandse w

elvaart m
oet geld verdiend (blijven) w

orden. D
e prim

aire focus in dit 
rapport blij"

 dan ook de betekenis van de inrichting en w
erkw

ijze van het openbaar 
bestuur voor het econom

isch groeiverm
ogen.

Inrichting en w
erkw

ijze openbaar bestuur

H
et presteren van het openbaar bestuur w

ordt bepaald door de inrichting en de 
w

erkw
ijze, ofw

el: de structuren, de culturen en processen in het openbaar bestuur. 
D

e$structuur binnen het openbaar bestuur is het geheel aan instituties, verantw
oorde-

lijkheden en taken binnen het openbaar bestuur. Zaken die daarbij aan de orde kom
en, 

zijn de bestuurlijke inrichting van N
ederland, m

aar ook de m
anier w

aarop de verschil-
lende taken en bevoegdheden verdeeld zijn en hoe w

e daar vervolgens m
ee om

gaan. 
D

e cultuur van het openbaar bestuur betre"
 het geheel van tradities, stijlen en 

om
gangsvorm

en van bestuurders, politici, beleidsm
edew

erkers en uitvoerders binnen 
organisaties. D

eze tradities, stijlen en om
gangsvorm

en zijn bepalend voor de w
ijze 

w
aarop verantw

oordelijkheden en taken binnen het openbaar bestuur w
orden 

ingevuld. D
aarm

ee is bestuurscultuur m
edebepalend voor de resultaten en prestaties 

van het openbaar bestuur. D
e processen binnen het openbaar bestuur betre#

en de 
m

anier w
aarop overheden in concrete situaties handelen. H

et gaat daarbij om
 de 

dagelijkse handelingen van het openbaar bestuur in interactie m
et zijn om

geving, 
zow

el binnen de organisatie als daarbuiten.

1.4 
N

adere a"
akening van het onderzoek

In dit rapport kom
en gem

eenten, regio’s, sam
enw

erkingsverbanden en provincies ruim
 

aan bod. H
oew

el w
aterschappen en de Europese U

nie eveneens essentieel zijn voor de 
inrichting en w

erkw
ijze van het openbaar bestuur, hebben w

e gekozen de focus te leggen 
op gem

eenten, regio’s en provincies. D
eze keuze hebben w

ij gem
aakt om

dat de econo-
m

ische w
erkelijkheid zich vooral op het regionale niveau voordoet, w

aar ruim
telijk-eco-

nom
isch m

aar ook sociaal de vraagstukken sam
enhang vertonen. H

ier kom
en w

ij in het 
volgende hoofdstuk uitgebreid op terug. H

et begrip regio bakenen w
ij in dit rapport af tot 

het bovengem
eentelijke niveau dat vaak ook onder de schaal van de provincies valt. 

D
it$bovengem

eentelijke niveau kan zich beperken tot sam
enw

erking binnen de provincie-
grenzen, m

aar kan evenw
el provincieoverstijgend zijn of de regionale sam

enw
erking over 

de landsgrenzen betre#
en. D

e keuze om
 te focussen op het binnenlandse openbaar 
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bestuur aan de orde kw
am

en, tot expertm
eetings of een-op-eengesprekken, w

aarin 
speci%eke onderw

erpen w
erden uitgediept. O

p onze w
ebsite tre"

 u de gespreksverslagen 
aan van de them

abijeenkom
sten en expertm

eetings..4 N
aast de gesprekken is een 

w
erkbezoek aan D

uitsland afgelegd om
 te begrijpen tot w

elke resultaten bepaalde 
keuzes in inrichting en w

erkw
ijze van het openbaar bestuur leiden. In de reeks gesprek-

ken hebben w
ij betrokkenen uit openbaar bestuur, bedrijfsleven en kennisinstituten niet 

alleen bevraagd op hun analyse van het huidige functioneren van het openbaar bestuur in 
het licht van toekom

stige econom
ische opgaven, m

aar ook naar hun oplossingsrichtin-
gen. Zij – bestuurders en professionals uit de praktijk – w

eten im
m

ers w
at w

erkt en w
at 

niet. 

H
et streven de analyse in het rapport zoveel m

ogelijk em
pirisch te onderbouw

en w
as niet 

eenvoudig. H
et bleek dat studies naar het bestuurlijk verm

ogen en het oplossen van 
econom

ische vraagstukken slechts beperkt voorhanden zijn, vooral w
aar het m

ultidisci-
plinaire inzichten betre"

. D
aarnaast is veel feitelijke inform

atie over het functioneren van 
het openbaar bestuur afw

ezig, gefragm
enteerd of slecht ontsloten. In een w

ereld w
aarin 

het in toenem
ende m

ate m
ogelijk én noodzakelijk is tot dataverzam

eling en –ontsluiting 
te kom

en, m
oet de overheid zijn verantw

oordelijkheid hierin ook nem
en. M

et dit rapport 
hebben w

e hierin proberen te voorzien en het verdient de aandacht dit structureel vorm
 

te geven.

.4 h!
ps://studiegroepopenbaarbestuur.pleio.nl
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een toekom
stverkenning naar de betekenis van de decentralisaties in het sociaal dom

ein, 
w

aardoor gem
eenten in staat zijn de transform

atie adequaat vorm
 te geven. O

ns is echter 
gevraagd speci%ek te kijken naar de betekenis van die ontw

ikkelingen die relevant zijn 
voor de versterking van de N

ederlandse econom
ie. 

2.2 
 Econom

ische ontw
ikkelingen: regionalisering, 

onzekerheid en verw
evenheid

D
e versterking van de N

ederlandse econom
ie speelt tegen de achtergrond van verschil-

lende ontw
ikkelingen. D

aarbij gaat het bijvoorbeeld om
 de groei en zw

aartepunt-
verschuiving van de m

ondiale econom
ie, de voortgaande klim

aatverandering en de 
voortgaande schaalvergroting van productie en dienstverlening.// Vanuit de invalshoek 
van de inrichting en w

erkw
ijze van het openbaar bestuur beschouw

en w
ij de volgende 

econom
ische ontw

ikkelingen als een belangrijk aangrijpingspunt: regionalisering, 
toenem

ende onzekerheid en verw
evenheid. 

2.2.1 
Steeds m

eer op regionaal niveau
D

e eerste ontw
ikkeling is de toegenom

en regionalisering van econom
ische activiteiten. 

D
eze regionalisering hee"

 drie belangrijke kenm
erken:

1. D
e schaal van econom

ische activiteiten is groter gew
orden

2. Econom
isch succesvolle regio’s hebben een hoge m

ate van verstedelijking
3. D

e structuurkenm
erken van regio’s in N

ederland verschillen aanzienlijk

Econom
ische activiteiten vinden in toenem

ende m
ate plaats op regionale schaal. Regio’s 

zijn de belangrijkste leef-, w
erk- en m

arktom
geving voor het m

erendeel van de burgers, 
bedrijven en voorzieningen in N

ederland. D
agelijkse activiteiten, zoals het zoeken en 

vinden van arbeidskrachten, geschikte huisvesting, het genieten van onderw
ijs en zorg 

alsook het recreëren en onderhouden van sociale contacten gebeurt prim
air op het 

niveau van de regio. Arbeid, huisvesting en voorzieningen zijn geogra%sch en econom
isch 

gekoppeld, w
aardoor zij als ruim

telijke system
en functioneren, daily urban system

s. H
et is 

een ontw
ikkeling die al enkele decennia gaande is en nog steeds aan betekenis w

int./0 
Zo$is het een belangrijke factor gew

eest bij de ontw
ikkeling van het lokaal en regionaal 

// PBL (2016). Verkenning om
gevingsopgaven voor de nationale om

gevingsvisie. D
en H

aag: Planbureau voor de 
Leefom

geving.
/0 Regioplan en Ruim

telijk Econom
isch Atelier Tordoir (2015). D

e veranderende geogra#e van Nederland: D
e opgaven op 

m
esoniveau. Am

sterdam
: Regioplan; Rli (2015). W

onen in verandering. O
ver $exibilisering en regionalisering in het 

w
oonbeleid. D

en H
aag: Raad voor de leefom

geving en infrastructuur.

2.1 
D

e w
ereld verandert 

D
e ontw

ikkelingen w
aarm

ee N
ederland anno 2016 w

ordt geconfronteerd hebben grote 
betekenis voor N

ederland en de m
ensen die daar leven. D

em
ogra%sche ontw

ikkelingen 
laten zien dat de w

ereldbevolking snel stijgt, terw
ijl de bevolking in N

ederland afvlakt en 
in som

m
ige gebieden zelfs daalt. Alleen de stedelijke gebieden – en dan m

et nam
e de 

Randstad – kennen nog een forse groei./5 O
p de Europese grenzen staat druk van m

ensen 
die een veilig onderkom

en zoeken. D
aarm

ee kom
en w

e op een belangrijke sociaal-m
aat-

schappelijke ontw
ikkeling, nam

elijk de scheidslijnen in de sam
enleving langs sociaal-cul-

turele them
a’s. D

eze scheidslijnen zijn ook zichtbaar in het sociaal dom
ein. D

e$verder-
gaande individualisering van m

ensen kom
t tot uitdrukking in de afnem

ende 
organisatiegraad van het m

aatschappelijk m
iddenveld w

aaronder politieke partijen. 
M

aar tegenover deze afnem
ende organisatie in institutioneel verband zijn er veel m

ensen 
die zich buiten instituties verenigen op inform

ele basis om
 concrete m

aatschappelijke 
problem

en op te lossen. M
ensen zijn ook in toenem

ende m
ate in staat om

 deze proble-
m

en zelf op te lossen, onder andere door de voortgaande em
ancipatie van burgers door 

het onderw
ijs, de aanw

ezige w
elvaart en de technologische m

ogelijkheden. D
aar$tegen-

over staan ook m
ensen die grote afstand naar de overheid ervaren, m

aatschappelijke 
organisaties en m

edia, en tegelijkertijd – m
et nam

e vanw
ege de w

erkloosheid – sterk 
a(

ankelijk zijn van overheidsvoorzieningen./. D
e technologische ontw

ikkelingen van de 
afgelopen decennia hebben een enorm

e im
pact gehad op de interactie tussen m

ensen en 
m

et instituties. N
iet alleen is iedereen m

et iedereen en alles m
et alles verbonden, 

m
aar$de technologie m

aakt het ook m
ogelijk m

ensen langer te laten leven en arbeid te 
vereenvoudigen. D

aarnaast w
orden ecologische ontw

ikkelingen steeds vaker naar voren 
gebracht: de m

enselijke voetafdruk w
ordt steeds groter op deze w

ereld. D
e afgelopen 

decennia veranderde het klim
aat en w

erden grondsto#
en schaarser. D

eze ecologische 
ontw

ikkelingen w
orden geadresseerd op een geopolitiek toneel, w

aarbinnen het 
m

ultilaterale bestel van overleg en sam
enw

erking steeds m
oeizam

er functioneert. 
O

p$m
ondiaal niveau zijn m

achtsverschuivingen zichtbaar, onder m
eer door de opkom

ende 
econom

ieën die w
ederzijdse a(

ankelijkheden op w
ereldschaal vergroten en geopolitieke 

spanningen m
et zich m

eebrengen.

D
e bovenstaande ontw

ikkelingen zijn verre van volledig in breedte en diepte beschreven. 
H

et gaat erom
 dat voor al deze ontw

ikkelingen de vraag gesteld kan w
orden of het 

openbaar bestuur toegerust is voor de uitdagingen die daaruit voortkom
en. Zo loopt er 

/5 CPB/PBL (2015). Nederland in 2030-2050: tw
ee referentiescenario’s - Toekom

stverkenning W
elvaart en Leefom

geving. 
D

en$H
aag: Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefom

geving.
/. SCP (2015). D

e sociale staat van Nederland 2015. D
en H

aag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
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bestuur; de sam
envoeging en (uitbreiding van) sam

enw
erking van gem

eenten. 
In$N

ederland variëren daily urban system
s in om

vang en structuur. O
ok zien w

e dat de daily 
urban system

s voor alle groepen in de sam
enleving betekenis hebben, m

aar dat dit m
et 

nam
e naar lee"

ijd(sfase) en opleidingsniveau varieert./1 D
at betekent dat de om

vang van 
de regionale schaal niet voor iedereen en voor alle activiteiten dezelfde is. O

fw
el: een 

nieuw
e optim

ale schaal valt niet te destilleren als w
e de daily urban system

s bekijken.

Een tw
eede kenm

erk is de hoge m
ate van verstedelijking van succesvolle regio’s. In$som

m
i-

ge N
ederlandse regio’s is de potentie voor econom

ische ontw
ikkeling groter dan in andere 

regio’s./2 Belangrijke drijvers daarbij zijn de zogenaam
de agglom

eratievoordelen en 
technologische ontw

ikkeling. Bij de succesvolle regio’s gaat het in N
ederland niet om

 één 
grote stad (zoals in veel delen van de w

ereld), m
aar vooral om

 een netw
erk van dichtbe-

volkte grotere en kleinere steden en stedelijke regio’s, om
dat daar zogenaam

de agglom
era-

tievoordelen kunnen optreden door de onderlinge nabijheid. D
at betekent dat bedrijven en 

m
ensen in de stad en de stedelijke regio productiever zijn en pro%teren van m

eer en betere 
voorzieningen. D

e drijvende m
echanism

en van deze agglom
eratievoordelen zijn sharing, 

m
atching, learning en sorting./3 Sharing slaat op het delen van grootschalige voorzieningen en 

gespecialiseerde toeleveranciers, m
atching op de snellere en betere koppeling tussen 

bedrijven en arbeidskrachten, learning op de kennisoverdracht en het opbouw
en van 

w
ederzijds vertrouw

en door nabijheid en sorting op de aantrekkingskracht van hoger 
opgeleiden in stedelijke gebieden./, H

et valt te verw
achten dat deze agglom

eratievoor-
delen in de toekom

st groter w
orden, om

dat het belang van kennis en creativiteit binnen de 
econom

ie blij"
 toenem

en. D
e groei van de stad en stedelijke regio’s hee"

 echter ook 
negatieve gevolgen, zoals toenem

ende drukte, bereikbaarheidsproblem
en en vervuiling. 

H
et belang van steden en stedelijke regio’s en vooral de verbindingen daartussen neem

t 
toe. Er is sprake van de opkom

st van een geïntegreerd interstedelijk netw
erk op nationaal 

/1 Regioplan en Ruim
telijk Econom

isch Atelier Tordoir (2015). D
e veranderende geogra#e van Nederland: D

e"opgaven op 
m

esoniveau. Am
sterdam

: Regioplan, p. 65.; Stam
, E. (2015). Entrepreneurial Ecosystem

s and Regional Policy: 
A$Sym

pathetic Critique. European Planning Studies, 23, 9, pp. 1759-1769.
/2 Regioplan en Ruim

telijk Econom
isch Atelier Tordoir (2015). D

e veranderende geogra#e van Nederland: D
e opgaven op 

m
esoniveau. Am

sterdam
: Regioplan; Rli (2014). D

e toekom
st van de stad. D

e kracht van nieuw
e verbindingen. D

en H
aag: 

Raad voor de leefom
geving en infrastructuur.

/3 CPB/PBL (2015). D
e econom

ie van de stad. D
en H

aag: Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefom
geving.

/, CPB/PBL (2015). Nederland in 2030-2050: tw
ee referentiescenario’s - Toekom

stverkenning W
elvaart en Leefom

geving. D
en 

H
aag: Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefom

geving.; Ahrend, R., Farchy E., Kaplanis, I., Lem
bcke, A. 

(2014). W
hat M

akes Cities M
ore Productive? Evidence on the Role of Urban Governance from

 Five O
ECD

 Countries. O
ECD

 
Regional D

evelopm
ent W

orking Papers, No. 2014/05. Parijs: O
ECD

 Publishing.; O
ECD

 (2015). Governing the City. Parijs: 
O

ECD
 Publishing.

A%
eelding 2.  In Nederland bestaan grote verschillen tussen de regio’s in het gem

iddeld BBP per inw
oner  

(bron: CBS)

a
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en U
trecht te zien dat het zw

aartepunt ligt op com
m

erciële dienstverlening, w
aaruit m

eer 
dan de hel"

 van de toegevoegde w
aarde a)

om
stig is. In G

roningen constateren w
ij dat 

nijverheid het grootste aandeel in de toegevoegde w
aarde levert, al kom

t dat grotendeels 
voort uit de delfsto#

enw
inning. In N

oord-Brabant zien w
ij dat de betekenis van nijver-

heid voor de toegevoegde w
aarde (28,7 procent) veel groter is dan bijvoorbeeld in de 

Randstad (13,8$procent). M
aar ook als w

ij kijken naar landbouw
 zien w

ij grote verschillen 
binnen N

ederland. In som
m

ige regio’s, zoals delen in de provincies Zeeland of Flevoland, 
speelt landbouw

 nog een aanzienlijke rol, terw
ijl in U

trecht de betekenis daarvan 
m

arginaal is.0. D
e regionale verschillen kom

en ook tot uitdrukking in de groei van de 
bevolking in de kom

ende jaren. D
e regionale bevolkingsgroei tot 2025 varieert van een 

0. CBS (2014). D
e Regionale Econom

ie: 2014. D
en H

aag: Centraal Bureau voor de Statistiek.; Binnen provincies zien w
ij 

ook nog verschillen tussen verschillende regio’s, w
aarbij vooral de pada(

ankelijkheid geresulteerd hee"
 in de 

econom
ische productiestructuur. Zie daarvoor Bijsterveld, A. (2014). Naar Indicatoren voor Regionale Sam

enhang: D
e 

Bijdrage van Landschaps- en Cultuurgeschiedenis. ’s-H
ertogenbosch: Provincie N

oord-Brabant.

A%
eelding 3.  In Nederland bestaan verschillen in de bevolkingsontw

ikkeling per regio. D
e grootste groei vindt plaats in de 

Randstad (bron: PBL)

niveau, w
aarin kennisintensieve bedrijven en kennisw

erkers een bepalende rol vervullen./- 
M

et de groei van de kenniseconom
ie zal het interstedelijk netw

erk verder aan belang 
w

innen. Voor gebieden die vanw
ege gebrekkige voorzieningen, zoals een onaantrekkelijk 

w
oonklim

aat of slechte bereikbaarheid, niet goed aangetakt zijn op het netw
erk dreigt 

stagnatie, w
aardoor m

eer econom
ische verschillen kunnen ontstaan. H

et is noodzakelijk te 
bekijken of agglom

eratie-e#
ecten in regio’s onbenut blijven, om

dat er bijvoorbeeld 
bestuurlijke grenzen bestaan. D

eze kunnen een belem
m

ering vorm
en voor de ontw

ikkeling 
van die regio’s, zoals aan de landsgrenzen het geval is./4

Een derde kenm
erk zijn de verschillen in regionale structuurkenm

erken van regio’s in 
N

ederland. D
eze verschillen zijn aanzienlijk en gelden ook niet uitsluitend voor econom

i-
sche elem

enten. O
ok op het gebied van (politiek-bestuurlijke) cultuur constateren w

ij 
grote verschillen tussen regio’s in N

ederland.05 W
ij w

illen een aantal aspecten van deze 
regionale verschillen toelichten. D

at betre"
 de verschillen in productiviteit per regio, 

de$verschillen in productiestructuren per regio en de verschillen in bevolkingsgroei in 
N

ederland. O
nderstaand %guur laat zien dat er in N

ederland grote verschillen bestaan als 
w

e kijken naar het bruto regionaal product per inw
oner in 2014. H

et bruto regionaal 
product per inw

oner gee"
 een sterke indicatie van de om

vang van de regionale econom
ie 

doordat het een afspiegeling vorm
t van de relatieve regionale econom

ische productivi-
teit. H

et %guur toont dat om
vang van de econom

ie in de kop van N
oord-H

olland, een 
aantal grensregio’s, een groot gedeelte van N

oord-N
ederland en de provincie Zeeland 

duidelijk kleiner is dan de om
vang van de econom

ie in de Randstad en delen van 
N

oord-Brabant. H
et bruto binnenlands product per inw

oner van regio’s als G
root-

Am
sterdam

, U
trecht, Zuidoost-N

oord-Brabant, G
root Rijnm

ond en W
est-N

oord-Brabant 
ligt ver boven het bruto binnenlands product van N

ederland als geheel. D
e grote om

vang 
van de econom

ie in het gebied O
verig-G

roningen w
ordt sterk bepaald door de aardgas-

w
inning in 2014 en gee"

 daardoor een vertekend beeld. Als w
ij kijken naar de productie-

structuur van de verschillende regio’s constateren w
ij grote verschillen en zien w

ij dat 
deze verschillen nauw

elijks veranderen door de tijd heen. Zo valt in de regio’s Am
sterdam

 

/- Regioplan en Ruim
telijk Econom

isch Atelier Tordoir (2015). D
e veranderende geogra#e van Nederland: D

e opgaven op 
m

esoniveau. Am
sterdam

: Regioplan; Rli (2014). D
e toekom

st van de stad. D
e kracht van nieuw

e verbindingen. D
en H

aag: 
Raad voor de leefom

geving en infrastructuur.
/4 Atlas voor G

em
eenten hee"

 voor de grensregio’s onderzocht of de landsgrenzen agglom
eratiekracht onbenut 

laat. D
e studies van de grensregio’s laten zien dat dat het geval is. Een voorbeeld daarvan is Ponds, R., W

oerkens, 
C. van., M

arlet G
. (2013). Atlas van kansen voor de Euregio Scheldem

ond. U
trecht: Atlas voor gem

eenten; Verm
eulen, W

., 
Teulings, C. M

arlet, G
., G

root, H
. de (2016). Groei en krim

p. W
aar m

oeten w
e bouw

en – en w
aar vooral niet?. N

ijm
egen: 

VO
C U

itgevers.
05 Bijsterveld, A. (2014). Naar Indicatoren voor Regionale Sam

enhang: D
e Bijdrage van Landschaps- en Cultuurgeschiedenis. 

’s-H
ertogenbosch: Provincie N

oord-Brabant.  
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korter is gew
orden. Als een product te lang op zich laat w

achten, dan w
ordt het ingehaald 

door de nieuw
ste technologische ontw

ikkelingen.02 Vroeger konden bedrijven of 
ondernem

ers nadat zij een succesvol product op de m
arkt hadden gebracht jarenlang de 

vruchten daarvan plukken. D
at is niet langer het geval. H

et product dat vandaag w
ordt 

geïntroduceerd, is m
orgen verouderd en achterhaald door een nieuw

e versie.03 Als$bedrijven 
concurrerend w

illen blijven, zullen zij zich m
oeten aanpassen aan het steeds sneller 

w
ordende tem

po van technologische vernieuw
ing.0, N

aast dit versnelde tem
po zijn er 

ook bedrijven en ondernem
ers die m

ogelijkheden zien voor nieuw
e businessm

odellen, 
w

aarbij de consum
ent de rol van bedrijven overneem

t. Airbnb is een goed voorbeeld van 
een bedrijf dat gebruikm

aakt van dit businessm
odel.0- D

eze start-ups hebben de potentie 
ontw

richtend te zijn voor bestaande bedrijven. H
et succes van deze start-ups hangt m

ede 
af van de vraag of zij in staat zijn hun start-up op te schalen.04

Airbnb
Airbnb is een online m

arktplaats voor de verhuur van privéaccom
m

odaties. H
et$digi-

tale platform
 w

erd in 2008 opgericht in San Francisco en in m
inder dan vier jaar tijd 

boden m
ensen in m

eer dan 150 landen hun huizen en kam
ers via het platform

 aan. 
D

aarm
ee is dit platform

 een serieuze concurrent voor het professionele hotelw
ezen; 

het ging van een start-up naar een scale-up. M
aar hoe groot is het e#

ect van Airbnb? 
H

alverw
ege 2015 streefde het aanbod op het internetplatform

 Airbnb dat van de 
grootste hotelketens van N

ederland voorbij. H
oew

el de m
eeste toeristen en zaken-

reizigers m
om

enteel nog overnachten in een hotel, stijgt ook het aandeel dat gebruik-
m

aakt van Airbnb explosief. O
p dit m

om
ent w

orden er in N
ederland 4,2 m

iljoen 
overnachtingen via Airbnb geboekt op een totaal van 30 m

iljoen overnachtingen. 
D

e$verw
achting is echter dat in 2017 dat aantal al gestegen is tot 10 m

iljoen, eenderde 
van het totaal aantal overnachtingen. D

e introductie van Airbnb is disruptief voor het 
hotelw

ezen. H
et businessm

odel van het hotelw
ezen ervaart grote druk door deze 

nieuw
e m

ogelijkheid van tijdelijk overnachten en nieuw
e ICT-m

ogelijkheden.15 

02 Cam
ps, M

. (2015). Kiezen voor Kansen. Econom
isch Statistische Berichten, 4701, p. 6.

03 Baruah, S. (2007). The Five N
ew

 Realities of Econom
ic D

evelopm
ent in the 21st Century. Econom

ic D
evelopm

ent 
Am

erica, pp. 4-5.
0, W

RR (2013). Naar een lerende econom
ie: Investeren in het verdienverm

ogen van Nederland. Am
sterdam

: Am
sterdam

 
U

niversity Press.
0- ABN

 AM
RO

 (2015). Voorzichtig herstel van de Nederlandse Econom
ie kan ondernem

ers op het verkeerde been ze!en.
04 Coutu, S. (2014). The Scale-up Report on UK Econom

ic Grow
th: An independent report to the governm

ent. London: 
Inform

ation Econom
y Council.

15 Kam
erstukken II, 2015-2016, 33009, nr. 12.

krim
p van 5$procent of m

eer in het uiterste N
oordoosten en Zuidw

esten van ons land tot 
een groei van 10 procent of m

eer in G
root-Am

sterdam
, Flevoland en D

el"
 en W

estland. 
H

et zijn vooral regio’s aan de landsgrenzen van N
ederland, w

aar bevolkingskrim
p 

optreedt of w
ordt voorzien. In Zeeuw

s-Vlaanderen, O
ost-G

roningen, D
elfzijl en om

ge-
ving, N

oord- en Zuid-Lim
burg, de Achterhoek en Zuidoost-D

renthe w
ordt een bevol-

kingsafnam
e van 2,5$procent of m

eer verw
acht tot 2025.0/ 

Ten slo!
e zien w

ij die regionale verschillen terugkom
en in de ontw

ikkeling van grond-
prijzen en de ontw

ikkeling van de huizenprijzen in N
ederland. In grootstedelijke agglo-

m
eraties betalen inw

oners een veel hogere prijs dan in perifere stedelijke gebieden en op 
het pla!

eland. D
aarnaast zijn de prijzen voor grond in grootstedelijke agglom

eratie als de 
Randstad hoger dan overige grootstedelijke agglom

eraties. D
e grondprijsverschillen zijn 

m
ede toe te schrijven aan de bestaande w

erkgelegenheid en voorzieningen als cultuur, 
w

inkels en horeca.00 N
et als de grondprijzen zijn ook de huizenprijzen tussen 1985 en 2007 

het sterkst gestegen in grootstedelijke agglom
eraties. 

2.2.2 M
eer onzekerheid over de toekom

st
D

e tw
eede ontw

ikkeling is de toenem
ende onzekerheid over de toekom

st. D
eze onzeker-

heid betekent voor ondernem
ers en bedrijven dat zij snel m

oeten kunnen inspelen op 
nieuw

e situaties. D
e toenam

e van deze onzekerheid kom
t voort uit tw

ee belangrijke 
factoren:
1. Toegenom

en snelheid van technologische vernieuw
ing

2. Toegenom
en dynam

iek in de econom
ie

Een belangrijke drijver voor econom
ische ontw

ikkelingen is technologische vernieuw
ing. 

D
e snelheid w

aarin die vernieuw
ing plaatsvindt, is enorm

 toegenom
en. H

et gaat daarbij 
niet alleen om

 de vernieuw
ing, m

aar ook om
 de toepassing door consum

enten daarvan. 
Een voorbeeld: het duurde 75 jaar tot de telefoon w

ereldw
ijd 100 m

iljoen gebruikers had. 
Een eeuw

 later had de m
obiele telefoon na zestien jaar al 100 m

iljoen gebruikers. 
H

et$internet bereikte dit aantal in zeven jaar en de App Store van Apple had na tw
ee jaar 

al 100 m
iljoen gebruikers.01 W

ij zien deze versnelling niet alleen bij de uitvinding en 
toepassing van nieuw

e technologieën, m
aar breder in de productlevenscyclus die steeds 

0/ CBS/PBL (2013). Regionale Prognose 2013-2040: Vier grote gem
eenten blijven sterke bevolkingstrekkers. D

en$H
aag: Centraal 

Bureau voor de Statistiek en Planbureau voor de Leefom
geving.

00 CPB (2010). Stad en Land. D
en H

aag: Centraal Planbureau; Verm
eulen, W

., Teulings, C. M
arlet, G

., G
root, H

. de (2016). 
Groei en krim

p. W
aar m

oeten w
e bouw

en – en w
aar vooral niet?. N

ijm
egen: VO

C U
itgevers.

01 Kam
erstukken II, 2014-2015, 33009, nr. 10.
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In de eerste plaats gaat het om
 de toenem

ende verw
evenheid tussen econom

ische 
dom

einen, die in het verleden van elkaar w
aren gescheiden. Een belangrijke factor hierin 

is het toenem
ende belang van kennis voor de econom

ie.10 D
at is sterk zichtbaar bij 

innovatie, de drijvende kracht voor econom
ische ontw

ikkeling, die steeds m
eer m

ulti-
disciplinair en kennisgedreven w

ordt. D
at kom

t doordat technologieën convergeren 
w

aardoor nieuw
e m

ogelijkheden ontstaan die vroeger niet bestonden. H
et gaat er dan 

om
 dat verschillende soorten kennis bij elkaar w

orden gebracht om
 tot nieuw

e innovaties 
te kom

en. Kenm
erkend is dat innovatie plaatsvindt in netw

erken, om
dat veel producten 

een toenem
end aantal technologieën om

va!
en, die veel bedrijven niet zelf in huis 

hebben.11 Een tre#
end voorbeeld is de ontw

ikkeling van R&
D

-afdelingen binnen grote 
bedrijven. Vroeger bestond er een duidelijke scheiding tussen R&

D
-afdelingen en het 

productieproces. Bij de R&
D

-afdelingen w
erden nieuw

e producten ontw
ikkeld, daar 

w
erden de uitvindingen gedaan. Vervolgens gingen die nieuw

e producten – voor een 
bepaalde periode – in productie. Tegenw

oordig beschikken bedrijven steeds m
inder vaak 

over eigen R&
D

-afdelingen. G
edeeltelijk w

orden innovaties buiten het bedrijf ontw
ikkeld 

(vanuit start-ups, open innovatie) of zij vorm
en een integraal onderdeel van het bedrijfs-

proces. H
et systeem

 w
aarbinnen in netw

erkverband gekom
en w

ordt tot vernieuw
ing en 

innovatie w
ordt gezien als het entrepreneurial ecosystem

.12 O
ok de pijlers van econo-

m
ische ontw

ikkeling w
orden daardoor in toenem

ende m
ate beschouw

d als een  
vervlochten geheel. Arbeidsm

arkt en onderw
ijs lopen daarbij door elkaar.13

M
eerschaligheid is de andere uiting van de toenem

ende verw
evenheid binnen de 

econom
ie. D

eze m
eerschaligheid duidt op de ontw

ikkeling dat econom
ische activiteiten 

zich niet beperken tot één schaalniveau, m
aar gelijktijdig op m

eer schaalniveaus spelen. 
D

it lijkt in tegenspraak m
et de hierboven gesignaleerde ontw

ikkeling van regionalisering, 
m

aar dat is niet het geval. D
e m

eerschaligheid kom
t vooral tot uitdrukking in de interactie 

tussen het internationale en het regionale schaalniveau. In algem
ene zin constateren w

ij 
dat er sprake is van een toenem

ende internationalisering in de econom
ie.1, Sinds de 

Tw
eede W

ereldoorlog zijn de im
portcijfers w

ereldw
ijd gegroeid van 6 procent tot m

eer 
dan 22 procent.1- Als w

e de om
vang van de %nanciële, goederen- en dienstenstrom

en 

10 M
icklethw

ait J., W
ooldridge, A. (2014). D

e vierde revolutie: op zoek naar de overheid van m
orgen. Antw

erpen: D
e Bezige Bij.

11 W
RR (2013). Naar een lerende econom

ie: Investeren in het verdienverm
ogen van Nederland. Am

sterdam
: Am

sterdam
 

U
niversity Press, pp. 201-216.

12 Stam
, E. (2015). Entrepreneurial Ecosystem

s and Regional Policy: A Sym
pathetic Critique. European Planning Studies, 

23, 9, pp. 1759-1769.
13 Baruah, S. (2007). The Five N

ew
 Realities of Econom

ic D
evelopm

ent in the 21st Century. Econom
ic D

evelopm
ent 

Am
erica, pp. 4-5.

1, Iriye, A. (2014). Global Interdependence: The W
orld a%er 1945. Cam

bridge: Belknap Press.
1- Snyder, D

. (2004). Five M
eta-trends that are changing the W

orld. The Futurist, 4, pp. 22-27.

D
e$gem

eente Am
sterdam

 speelt op de nieuw
e situatie in door afspraken m

et Airbnb te 
m

aken over de afdracht van toeristenbelasting voor Airbnb-accom
m

odaties. O
ok de 

Belastingdienst lijkt te kijken naar betere controlem
ogelijkheden ten behoeve van de 

inkom
stenbelasting die veel Airbnb-verhuurders nu niet afdragen.1. Airbnb – m

aar 
ook bedrijven als U

ber of W
hatsapp – staan sym

bool voor de toegenom
en dynam

iek 
binnen de econom

ie. D
oor de toepassing van zulke technologieën is het m

ogelijk hele 
bedrijfstakken te ontw

richten. 

D
e tw

eede bepalende factor voor de toegenom
en onzekerheid voor bedrijven en 

ondernem
ers is de toegenom

en dynam
iek (of volatiliteit) in de econom

ie. O
p verscheidene 

econom
ische terreinen zien w

ij de toenam
e van plotselinge schom

m
elingen, die m

ede 
kunnen voortkom

en uit geopolitieke ontw
ikkelingen. D

eze dynam
iek w

ordt bevorderd 
door de voortgaande globalisering en de toenem

ende interconnectiviteit.1/ H
et bekendste 

voorbeeld van de plotselinge en onvoorziene gevolgen van deze globalisering, w
as de 

kredietcrisis die in 2008 uitbrak. Een andere illustratie van deze schom
m

elingen is 
bijvoorbeeld de volatiliteit van de olieprijs, die de afgelopen decennia enorm

 is toegeno-
m

en. D
eze volatiliteit is tegenw

oordig groter dan in de periode van de oliecrissen uit de 
jaren zeventig van de tw

intigste eeuw
. W

ij zien deze dynam
iek ook in de disrupties, die 

voortkom
en uit nieuw

e technologische m
ogelijkheden. H

ierboven w
erd al gerefereerd 

aan de opkom
st van Airbnb, m

aar er zijn talloze andere voorbeelden te noem
en, zoals 

bijvoorbeeld de opkom
st van de iPad. D

e introductie van tablets hee"
 een enorm

e 
versnelling gegeven aan andere m

anieren van w
erken, zoals het plaats- en tijdona(

anke-
lijk w

erken. W
ij constateren dat de dynam

iek steeds m
eer toeneem

t – en daarm
ee de 

schom
m

elingen, kantelingen in bepaalde ontw
ikkelingen. H

et w
ordt in die w

ereld steeds 
m

oeilijker te voorspellen w
at de gevolgen zullen zijn van bepaalde gebeurtenissen.

2.2.3 D
e verw

evenheid van econom
ische activiteiten

D
e derde belangrijke ontw

ikkeling is de toenem
ende verw

evenheid van econom
ische 

activiteiten. D
eze verw

evenheid uit zich op tw
ee m

anieren:
1. Toenem

ende interactie tussen verschillende dom
einen (bedrijven, kennisinstellingen 

en overheid) en sectoren
2. H

et toenem
ende belang van de m

eerschaligheid

1. IN
G

 Econom
isch Bureau (2015). Hotels en de deeleconom

ie: Kansrijke strategieën voor hotels.
1/ D

obbs, R., M
anyika, J., W

oetzel, J. (2015). No O
rdinary D

isruption: The Four Global Forces Breaking All the Trends.  
N

ew
 York: Public A#

airs.
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ook heel sterk dat vraagstukken zich in toenem
ende m

ate voordoen op regionale schaal. 
Een belangrijk aspect daarbij zal zijn in hoeverre het openbaar bestuur in staat is de 
regionale verschillen te accom

m
oderen. In het hoofdstuk ‘Versterken van het regionaal 

bestuurlijk verm
ogen’ gaan w

e hier verder op in.

H
ierboven hebben w

ij ook geconstateerd dat bedrijven en ondernem
ers in toenem

ende 
m

ate m
oeten om

gaan m
et onzekerheid. D

e vraag is of zij hierop adequaat kunnen inspelen. 
D

at geldt ook voor het openbaar bestuur. H
et openbaar bestuur m

oet ondernem
ers in staat 

stellen te kunnen inspelen op deze onzekerheid. D
at betekent dat beleid op de terreinen 

van regionaal econom
isch beleid, verkeer en vervoer, ruim

telijke ordening, arbeidsm
arkt, 

onderw
ijs en cultuur m

oeten kunnen w
orden aangepast in het licht van nieuw

e ontw
ikke-

lingen. D
it vraagt vervolgens om

 evenw
icht tussen aanpassingsverm

ogen en de gew
enste 

continuïteit en robuustheid van beleid die gelijktijdig van het openbaar bestuur w
ordt 

gevraagd. D
at vergt een adaptieve houding van het openbaar bestuur, w

aarbij nieuw
e en 

onverw
achte opgaven het uitgangspunt voor het handelen m

oeten zijn. D
it kom

t aan bod 
in het hoofdstuk ‘Adaptief inspelen op econom

ische ontw
ikkelingen’.

D
e verw

evenheid binnen de econom
ie ten slo!

e vraagt van ondernem
ers en bedrijven 

bruggen te slaan naar andere bedrijven, m
aatschappelijke organisaties en kennisinstellingen 

en andere m
anieren van w

erken. O
ndernem

ers en bedrijven m
oeten m

eer dom
einen m

et 
elkaar kunnen verbinden en kunnen acteren op verschillende schalen. D

at vraagt van het 
openbaar bestuur dat het in staat is een verbindende rol te spelen tussen deze partijen en 
die verbinding ook in beleid te zoeken. Als het openbaar bestuur ervoor kan zorgen dat 
deze bruggen w

orden geslagen en dat bedrijven en ondernem
ers op m

eer schalen 
kunnen acteren, dan levert het openbaar bestuur een w

aardevolle toevoeging aan de 
econom

ische ontw
ikkeling. H

et hoofdstuk ‘Verbindingen leggen’ gaat hier op in. 

tussen 1990 en 2012 vergelijken, dan is deze vervijfvoudigd.14 D
e m

eerschaligheid kom
t 

m
isschien nog het beste tot uitdrukking in term

en van internationale w
aardeketens. 

H
et gaat daarbij om

 het grensoverschrijdende karakter van de productieketen die 
opgedeeld kan w

orden in verschillende stadia, zoals innovatie, ontw
erp, fabricage, 

logistiek, m
arketing en branding. D

e toegevoegde w
aarde zit vooral aan het begin en aan 

het einde van de w
aardeketen, w

aardoor veel ontw
ikkelde econom

ieën zich vooral 
daarop concentreren. Internationale w

aardeketens hebben altijd al bestaan, m
aar de 

“verbindingen zijn nu dichter, com
plexer en gevoeliger voor plotselinge verschuivingen in 

technologie of m
arkten dan vroeger”.25 H

et begin en einde van de w
aardeketens zijn 

kennisintensiever dan het m
iddengedeelte ervan. H

et blijkt dat het opdelen in de 
verschillende stadia zoals innovatie, R&

D
 en ontw

erp aan het begin en het einde van de 
w

aardeketen m
inder productief is. Kennisontw

ikkeling en com
plexe productie m

oeten 
bij voorkeur in elkaars buurt zi!

en. D
eze nabijheid vindt plaats op regionaal niveau, in 

een interactie tussen kennisinstellingen en bedrijven, w
aarbij het openbaar bestuur als 

sm
eerm

iddel fungeert. D
e m

eerschaligheid van m
aatschappelijke problem

en beperkt 
zich niet tot de econom

ie. D
at zien w

ij bijvoorbeeld bij het huidige m
igratievraagstuk. 

D
it$vraagstuk kan alleen in internationaal verband w

orden opgelost, m
aar de praktische 

opgaven die daaruit voortkom
en alleen op lokaal en regionaal niveau. D

e verschillende 
schaalniveaus zijn daarbij extreem

 van elkaar a(
ankelijk. 

2.3 
D

e opgaven voor het openbaar bestuur
D

e ontw
ikkelingen binnen de regionalisering, toenem

ende onzekerheid en verw
evenheid 

vertalen zich naar opgaven voor het openbaar bestuur. 

D
e regionalisering betekent voor ondernem

ers en bedrijven dat zij in toenem
ende m

ate 
econom

ische activiteiten ontplooien op regionaal niveau. D
at betekent dat zij op die 

schaal behoe"
e hebben aan goed regionaal econom

isch beleid, verkeer en vervoer, 
ruim

telijke ordening, arbeidsm
arkt, onderw

ijs en cultuur. D
at betekent voor de inrichting 

en w
erkw

ijze van het openbaar bestuur dat het prim
air de vraag is in hoeverre het 

openbaar bestuur bestuurlijk verm
ogen op regionaal niveau w

eet te creëren en op deze 
beleidsterreinen integraal acteert. Vraagstukken op de genoem

de beleidsterreinen 
spelen im

m
ers vooral op dat regionale niveau. D

eze opgave is niet alleen relevant in het 
licht van de econom

ie, m
aar ook op andere dom

einen. Binnen het sociaal dom
ein zien w

ij 

14 D
obbs, R., M

anyika, J., W
oetzel, J. (2015). No O

rdinary D
isruption: The Four Global Forces Breaking All the Trends. N

ew
 York: 

Public A#
airs.

25 W
RR (2013). Naar een lerende econom

ie: Investeren in het verdienverm
ogen van Nederland. Am

sterdam
: Am

sterdam
 

U
niversity Press, p. 140.
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Bew

erking: Tordoir &
 Poorthuis
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A%
eelding 4.  M

ensen verplaatsen zich dagelijks steeds m
eer op regionaal (stadsgew

estelijk en interstedelijk) 
niveau (bron: Regioplan/Tordoir) 

3.1 
Verscheidenheid in N

ederland
Econom

ische opgaven concentreren zich op regionaal niveau. M
et regio bedoelen w

ij het 
niveau dat zich doorgaans boven de gem

eente, m
aar onder dat van de provincie bevindt, 

al vallen regio en provincie in som
m

ige delen van het land sam
en en is het bovengem

een-
telijke niveau som

s ook provincie- of zelfs de landsgrenzen overstijgend. D
e relaties en 

activiteiten van bedrijven en ondernem
ers spelen zich voornam

elijk af op dat regionale 
niveau. D

at geldt ook voor de dagelijkse verplaatsingen van m
ensen (zie a*

eelding). 
Econom

ische vraagstukken krijgen daarm
ee ook een regionaal karakter. W

ant als de 
schaal w

aarop bedrijven acteren of m
ensen zich dagelijks verplaatsen groter w

ordt, hoe 
zit het dan bijvoorbeeld m

et de infrastructurele verbindingen binnen dat gebied? En als 
m

ensen bereid zijn om
 grotere afstanden af te leggen voor w

oon-w
erkverkeer, w

at roept 
dat dan voor vragen op over de beschikbaarheid van voorzieningen of voor de w

oonvoor-
raad binnen dat gebied? D

at zijn allem
aal vragen die opkom

en als w
e ons realiseren dat 

het schaalniveau van econom
ische activiteiten groter is gew

orden.2. D
at betekent dat het 

openbaar bestuur in staat m
oet zijn in te spelen op de opgaven op dat niveau. W

ij$noem
en 

dat hier het bestuurlijk verm
ogen op regionaal niveau. D

ie opgaven verschillen echter 
sterk per regio. D

at kom
t bijvoorbeeld door het verschil in econom

ische structuur binnen 
de regio’s in N

ederland, de verschillen in de bevolkingssam
enstelling, de verschillen in 

opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de ligging van bepaalde gebieden. D
eze 

verschillen liggen aan de basis van een verscheidenheid in opgaven in N
ederland. H

et is 
de vraag of het N

ederlandse openbaar bestuur in staat is in te spelen op deze verschillen. 

In dit hoofdstuk gaan w
ij verder in op de vraag in hoeverre het openbaar bestuur e#

ectief 
en e&

ciënt kan inspelen op deze regionale opgaven. Allereerst kijken w
ij naar de vraag of 

het openbaar bestuur kan inspelen op de verscheidenheid aan econom
ische opgaven. 

Vervolgens gaan w
ij in op de institutionele m

ogelijkheden in te spelen op deze opgaven. 
D

aarna sluiten w
ij dit hoofdstuk af m

et de m
ogelijkheden binnen de w

erking van het 
openbaar bestuur deze regionale vraagstukken e#

ectiever en e&
ciënter op te pakken. 

2. Regioplan en Ruim
telijk Econom

isch Atelier Tordoir (2015). D
e veranderende geogra#e van Nederland: D

e opgaven op 
m

esoniveau. Am
sterdam

: Regioplan.
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D
e inrichting van het openbaar bestuur biedt onvoldoende ruim

te om
 speci%eke opgaven 

op te lossen, vooral om
dat de opgaven per regio sterk verschillen. Zo hee"

 de provincie 
D

renthe een andere bevolkingssam
enstelling dan de provincie Zuid-H

olland, verschilt de 
geogra%sche ligging van de tw

ee provincies enorm
, lijkt de econom

ie van de tw
ee 

provincies m
aar beperkt op elkaar, m

aar hebben de tw
ee provincies w

el dezelfde taken 
en bevoegdheden. H

et is nog sterker zichtbaar bij gem
eenten. D

e gem
eente Rozendaal in 

G
elderland hee"

 de m
inste inw

oners op het vaste land, terw
ijl de gem

eente Am
sterdam

 
de m

eeste inw
oners hee"

. Rozendaal hee"
 relatief veel m

iljonairs binnen zijn gem
eente-

grenzen, Am
sterdam

 hee"
 juist veel inw

oners m
et een lage sociaal-econom

ische status. 
Toch hebben de tw

ee gem
eenten ruw

w
eg dezelfde institutionele inrichting, en in grote 

lijnen dezelfde taken en bevoegdheden. Voor de bestuurlijke vorm
geving in N

ederland 
geldt uniform

iteit als uitgangspunt. O
veral in N

ederland is bijvoorbeeld de aanstellings-
w

ijze op dezelfde m
anier geregeld. D

at kan ook anders. In het Verenigd Koninkrijk kan bij 
som

m
ige gem

eenten de burgem
eester w

orden gekozen, terw
ijl dat in andere gem

eenten 
niet kan. Binnen het openbaar bestuur bestaat vrij w

einig institutionele ruim
te voor 

di#
erentiatie. W

e kennen een paar uitzonderingen, zoals de centrum
gem

eenteconstructie. 
In het verleden hebben w

ij het een aantal keer gezien, zoals bij het O
penbaar Lichaam

 
Rijnm

ond, de landdrost van Flevoland of de W
gr-plusregio's. O

ok in veel sectorw
etgeving 

w
ordt gekozen om

 taken en bevoegdheden uniform
 te beleggen bij alle provincies of 

gem
eenten. D

it w
ordt niet gedaan vanuit de overw

eging op w
elke schaal een opgave zich 

voordoet, m
aar vanuit de overw

eging dat uniform
iteit bepalend is. D

at is suboptim
aal. 

In$het openbaar bestuur zou – al naar gelang de opgave die voorligt – de m
ogelijkheid 

m
oeten bestaan te di#

erentiëren in de institutionele aanpak. In dit rapport geven w
ij daar 

verder concreet invulling aan.

D
e bovenstaande vraag geldt ook voor de w

erking van het openbaar bestuur. In de 
provincie N

oord-Brabant bestaat een sterk verbindende bestuursstijl. D
e bestuurders, 

zow
el binnen de overheid als van bedrijven en m

aatschappelijke organisaties, kennen 
elkaar, ontm

oeten elkaar en m
aken op basis van dit netw

erk en het opgebouw
de 

vertrouw
en afspraken m

et elkaar. Zo w
orden econom

ische opgaven voor een gedeelte 
aangevlogen. In N

oord-H
olland w

erkt dat anders. D
aar bestaat een andere bestuursstijl 

w
aarbij afspraken vorm

 en inhoud krijgen binnen de bestaande overlegcircuits. D
e$ver-

schillende bestuursstijlen zijn een illustratie van hoe de w
erking en de aanpak van 

opgaven binnen het openbaar bestuur van regio tot regio kan verschillen. D
at hee"

 te 
m

aken m
et regionale en lokale culturen. D

eze geven invulling aan de institutionele kaders 

3.2 
U

niform
iteit en verschillen

O
pgaven doen zich in N

ederland op steeds grotere schaal voor. D
e econom

ische opgaven 
verschillen echter van regio tot regio, zow

el naar aard als naar om
vang. Zo zijn er heel andere 

vragen te beantw
oorden bij het afstem

m
en van onderw

ijsaanbod op de regionale arbeids-
m

arkt in D
renthe dan in de regio Rijnm

ond. O
ok zijn de opgaven op het terrein van het 

openbaar vervoer sterk afw
ijkend tussen de grootstedelijke regio Am

sterdam
 in vergelijking 

m
et de grensoverschrijdende regio H

eerlen. D
at betekent dat oplossingen op m

aat gem
aakt 

m
oeten w

orden. H
et is de vraag in hoeverre het openbaar bestuur in zijn huidige inrichting en 

w
erkw

ijze in staat is om
 tot dit m

aatw
erk te kom

en. H
ieronder gaan w

ij in op de huidige ruim
te 

binnen de inrichting en w
erkw

ijze van het openbaar bestuur voor di#erentiatie (3.2.1 en 3.2.2), 
m

aar ook op de m
ogelijkheden om

 bepaalde aspecten juist te standaardiseren (3.2.3). 

3.2.1 
Bestuurlijke uniform

iteit
O

m
 de vraag te beantw

oorden of het openbaar bestuur in staat is zich aan te passen aan 
speci%eke regionale opgaven hebben w

ij gekeken naar de m
ate van uniform

iteit binnen 
het openbaar bestuur. Anders gezegd: hoeveel ruim

te voor di#
erentiatie hebben 

overheden al naar gelang de speci%eke opgave en de m
ogelijkheid hun inrichting en 

w
erkw

ijze daarop aan te passen? D
e noodzaak tot di#

erentiatie is niet nieuw
 in 

N
ederland. O

ndanks het feit dat w
ij in een klein land leven, kregen w

ij door de eeuw
en 

heen per gebied m
et verschillende opgaven te m

aken en w
as een op m

aat gesneden 
m

aatregel noodzakelijk. Een voorbeeld zijn de ontginningen van de landschappen 
gedurende de m

iddeleeuw
en: van het Zuid-Lim

burgse heuvelland en de zandgronden in 
het oosten tot het rivierengebied en de enorm

e veenvlaktes in het w
esten en noorden 

van N
ederland. H

et resultaat w
as overal anders, doordat de ontginnings- en exploitatie-

m
ethoden a(

ankelijk w
aren van speci%eke om

standigheden.2/ H
oe groter de m

ogelijk-
heden van het openbaar bestuur om

 in te spelen op speci%eke econom
ische vraagstuk-

ken, hoe groter de potentie voor econom
ische ontw

ikkeling in die regio. D
at blijkt 

bijvoorbeeld uit de studie naar de Slim
m

e kracht van Zeeland, w
aarin juist w

ordt gerede-
neerd om

 de speci%eke kenm
erken in Zeeland als kans te zien, zoals de ligging in een 

deltagebied m
et tw

ee havensteden.20 D
it vraagt om

 m
ogelijkheden de inrichting en 

w
erkw

ijze van het openbaar bestuur vorm
 te geven naar gelang de territoriale karakteris-

tieken van de regio en op deze m
anier m

aatw
erk te bieden, passend bij de verschillende 

opgaven.21 

2/ Beukers, E. (2014). D
e Bosatlas van het cultureel erfgoed. G

roningen: N
oordho#

 Atlasproducties, pp. 16-17.
20 M

eijaard, J. (2014). D
e slim

m
e kracht van Zeeland. M

iddelburg: W
etenschappelijke Raad Zeeland.

21 O
ECD

 (2015). Governing the City. Parijs: O
ECD

 Publishing.; Bartolini, D
. (2015). M

unicipal Fragm
entation and Econom

ic 
Perform

ance of O
ECD

 TL2 Regions. O
ECD

 Regional D
evelopm

ent W
orking Papers, N

o. 2015/02. Parijs: O
ECD

 Publishing.
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3.2.3 Standaardisatie om
 verscheidenheid m

ogelijk te m
aken

D
e voorliggende econom

ische opgaven vragen om
 di#

erentiatie in het openbaar bestuur. 
D

at w
il echter niet zeggen dat alles in het openbaar bestuur verschillend m

oet zijn. 
Juist niet, zouden w

ij w
illen bepleiten. O

m
 di#

erentiatie m
ogelijk te m

aken, m
oeten 

som
m

ige zaken m
eer uniform

 vorm
gegeven zijn.35 In som

m
ige processen en w

erkw
ijzen 

kan het geen kw
aad m

eer toe te w
erken naar standaardisering en uniform

iteit. H
et gaat 

daarbij vooral om
 bedrijfsvoeringselem

enten. M
et gezam

enlijk en eenduidig vastgestelde 
standaarden voor vergelijkbare bedrijfsvoeringsprocessen w

ordt bijgedragen aan de 
kw

aliteitsverbetering van w
erkprocessen, professionalisering van m

edew
erkers en de 

arbeidsproductiviteit.3. D
iverse studies laten zien dat er op deze terreinen w

inst te 
behalen valt.3/ Een m

anier w
aarop gem

eenten trachten deze voordelen van standaardi-
sering te verkrijgen, en daarm

ee de kw
aliteit van dienstverlening proberen te vergroten, 

is door am
btelijk te gaan sam

enw
erken, zoals bij am

btelijke fusies.30 H
et is echter ook 

m
ogelijk om

 dergelijke schaalvoordelen te behalen bij interbestuurlijke sam
enw

erking op 
het gebied van bedrijfsvoering. Toew

erken naar m
eer uniform

ering op deze terreinen is 
echter geen vanzelfsprekendheid. Binnen het openbaar bestuur hechten organisaties aan 
hun eigen bedrijfsvoeringssystem

en, om
dat deze vertrouw

d zijn, in deze system
en is 

geïnvesteerd en ze doorgaans ook redelijk w
erken.31 In de afgelopen jaren zijn er veel 

initiatieven gew
eest in het ontw

ikkelen van standaardisering op decentraal niveau, m
aar 

ook binnen het rijk. W
ij constateren dat gem

eenten en provincies al inze!
en op het m

eer 
gezam

enlijk inrichten van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld zoals veel gem
eenten shared 

services creëren. D
at is een goede ontw

ikkeling, m
aar die zou steviger m

ogen w
orden 

uitgerold. D
e verw

achte w
inst van gezam

enlijk en eenduidig vastgestelde standaarden 
voor vergelijkbare bedrijfsvoeringsprocessen kan nam

elijk w
orden ingezet voor het 

gericht aanpakken van regiospeci%eke opgaven. 

35 U
ijlenbroek, J. (2015). Arbeidsverhoudingen aan het w

erk: Grootschaligheid en kleinschaligheid verbinden. D
en H

aag: CAO
P.

3. Korsten, A., Schaapkens, L., Sonnenschein, L. (2004). Shared services: nieuw
e vorm

en van krachtenbundeling bij gem
eenten. 

D
en H

aag: InAxis, p. 17.
3/ W

ilschut, J., D
e G

root, H
. (2013). Schaale&ecten in de afvalinzam

eling. IPSE Studies, TU
 D

el"
.; Felsö, F., W

ilschut, J., 
D

e G
root, H

., N
iaounakis, T. (2012). Contractvoorw

aarden en de kostendoelm
atigheid van gem

eentelijk afvalbeheer. IPSE 
Studies, TU

 D
el"

.; N
iaounakis, T.K. &

 Blank, J.L.T. (2015). Lasten van (sam
en) belasten. Een em

pirisch onderzoek naar de 
doelm

atigheid van de gem
eentelijke belastinghe'

ng en de uitvoering van de W
et W

O
Z tussen 2005 en 2012. D

el"
: IPSE 

studies.; Ecorys/Berenschot (2013). Interbestuurlijke Shared Services: Lessen uit de praktijk. Ro!
erdam

: Ecorys.
30 SeinstravandeLaar (2016). Sam

en sterker, m
aar toch apart. Culem

borg: SeinstravandeLaar.
31 U

ijlenbroek, J. (2015). Arbeidsverhoudingen aan het werk: Grootschaligheid en kleinschaligheid verbinden. D
en H

aag: CAO
P, p. 15.

die er bestaan.22 D
eze cultuur gee"

 kleur en inhoud aan de m
anier w

aarop w
ij de 

structuur van het openbaar bestuur hebben vorm
gegeven.23 W

ij zien echter w
el dat de 

verscheidenheid die ontstaat vanuit deze culturen begrensd blij"
 door die bestaande kaders. 

Als die kaders ruim
er zouden zijn, zouden de praktijken ook m

eer verscheiden w
orden.

3.2.2 Verschillen in uitkom
sten

D
e bestuurlijke uniform

iteit kom
t deels voort uit het N

ederlandse onverm
ogen om

 te 
kunnen gaan m

et verschillen. Al van oudsher w
orden verschillen in N

ederland ervaren als 
onw

enselijk.2, D
it geldt vooral als het gaat om

 discussies over voorzieningenniveaus in de 
verschillende delen van N

ederland. D
at blijkt bijvoorbeeld uit de invoering van de 

decentralisaties in het sociaal dom
ein, w

aarbij in de im
plem

entatiefase veel is gesproken 
over m

ogelijke verschillen die als gevolg van de decentralisaties zouden kunnen ontstaan. 
O

ok uit recent onderzoek van het SCP blijkt dat burgers enerzijds de kansen zien van het 
m

aatw
erk dat gem

eenten kunnen leveren, m
aar kan!

ekeningen plaatsen bij te grote 
verschillen tussen gem

eenten.2- Als gekozen w
ordt voor een gedi#

erentieerde aanpak 
van econom

ische opgaven, dan zijn verschillen te verw
achten.24 W

ij w
illen benadrukken 

dat m
eer di#

erentiatie leidt tot een e#
ectievere aanpak van opgaven. D

at im
pliceert dat 

niet aan de voorkant w
ordt geprobeerd m

ogelijke verschillen te m
itigeren. 

M
eer ruim

te in het openbaar bestuur
Binnen de inrichting en w

erkw
ijze van het openbaar bestuur m

oeten m
eer m

ogelijk-
heden voor di#

erentiatie en m
aatw

erk kom
en. D

e inhoudelijke opgaven – die van 
regio tot regio kunnen verschillen in aard en om

vang – zijn daarbij het uitgangspunt. 
H

et openbaar bestuur m
oet krachtig kunnen inspelen op deze opgaven. D

at geldt voor 
regio’s binnen N

ederland, m
aar zeker ook voor de regio’s aan de landsgrenzen.

22 Bovens, M
., N

oordegraaf, M
., Pikker, G

., Verm
eulen, J., Lierop, K. van. (2006). Culturen rond Besturen: Bestuurskracht en 

Bestuurscultuur in Gedualiseerde Gem
eenten (Vierde jaarbericht van de Begeleidingscom

m
issie Vernieuw

ingsim
puls 

D
ualism

e en Lokale D
em

ocratie), D
en H

aag: Sdu U
itgevers.; N

oordegraaf, M
., Bos, A., G

euijen, K. Spelier, R., 
Verm

eulen, J. (2008). Culturen sturen: D
e w

erking en beïnvloeding van bestuursculturen in lokaal bestuur. U
trecht: U

trechtse 
School voor Bestuurs- en O

rganisatiew
etenschap.

23 Terlouw
, K., H

ogenstijn, M
. (2015). Eerst w

aren w
e gew

oon w
ij en nu is het w

ij en zij: Gebruik, slijtage en vernieuw
ing van 

lokale en regionale identiteiten. D
en H

aag: M
inisterie van BZK.

2, W
RR (1997). Van verdelen naar verdienen: afwegingen voor de sociale zekerheid in de 21ste eeuw. D

en H
aag: SD

U
 U

itgevers.; 
Com

m
issie Toekom

st Lokaal Bestuur (Com
m

issie Bovens) (2006). D
e wil tot verschil: Gem

eenten in 2015. D
en H

aag: VN
G.

2- Ridder, J. den, D
raak, M

. den, H
ouw

elingen, P. van, D
ekker, P. (2014). Continu O

nderzoek Burgerperspectieven: 
Burgerperspectieven 2014: vierde kw

artaal. D
en H

aag; Sociaal en Cultureel Planbureau. D
en H

aag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau.

24 Vonk, J., Ellw
anger, N

., Aarts, L. (te verschijnen). Econom
ische m

eerwaarde di&erentiatie. D
en H

aag: APE Public Econom
ics.
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G
erichte standaardisering

D
i#

erentiatie is geen vaste norm
. Som

m
ige aspecten van het openbaar bestuur, zoals 

in de bedrijfsvoering, lenen zich juist voor standaardisering, zow
el uit kostenoogpunt 

als uit kw
aliteitsverbetering. H

ierdoor ontstaat op andere terreinen juist ruim
te voor 

m
aatw

erk en ontstaan m
ogelijkheden voor bestuurlijke nabijheid. Standaardisering 

van (bedrijfsvoerings)processen kan zow
el vanuit m

edeoverheden als vanuit de 
Rijksoverheid w

orden gestim
uleerd.

3.3 
D

e regionale opgaven als uitgangspunt
H

et bestaan van een feitelijke w
erkelijkheid op regionaal niveau vertaalt zich niet altijd in 

een bestuurlijke w
erkelijkheid om

 opgaven op die regionale schaal te adresseren. In 
toenem

ende m
ate zal dat echter w

el m
oeten gebeuren als w

ij kijken naar de noodzaak 
econom

ische ontw
ikkeling te realiseren. D

at betekent voor ons tw
ee zaken: het verm

o-
gen gem

eenschappelijke regionale opgaven te erkennen (3.3.1) en het verm
ogen om

 
hiernaar te w

illen handelen (3.3.2).32 

3.3.1 
Erkennen van gem

eenschappelijke opgaven
H

et eerste belangrijke elem
ent voor het creëren van bestuurlijk verm

ogen binnen de 
regio is het erkennen van gem

eenschappelijk econom
ische opgaven. D

at klinkt vanzelf-
sprekend, m

aar dat is het niet. Een voorbeeld daarvan zijn de krim
pgebieden, w

aar 
gem

eenten eerst een strategie kenden om
 betere voorzieningen te bieden, zoals een 

eigen zw
em

bad of theater, dan de buurgem
eente, zodat de aantrekkelijkheid van die 

gem
eente om

 zich te vestigen groter zou w
orden. D

eze strategie bleek echter niet 
vruchtbaar. Pas toen de gem

eenten de handen ineensloegen om
 de krim

popgave op te 
pakken, kw

am
en kansrijke oplossingsrichtingen in beeld.33 D

e erkenning van gem
een-

schappelijke opgaven leidt daarm
ee tot een betere probleem

de%nitie, en daarm
ee 

vervolgens ook tot e#
ectievere sam

enw
erking. Sam

enw
erking tussen overheden of m

et 
private overheden en kennisinstellingen is alleen nu!

ig als er gew
erkt w

ordt aan het 
oplossen van gezam

enlijk ervaren opgaven, w
ant anders is het niets anders dan 

32 Rob (2015). W
isselw

erking: Naar een betere w
isselw

erking tussen gem
eenteraden en de bovengem

eentelijke sam
enw

erking. 
D

en$H
aag: Raad voor het O

penbaar Bestuur.
33 D

erks, W
., H

ovens, P., Klinkers, L.E.M
. (2006). Structurele bevolkingsdaling. Een urgente nieuw

e invalshoek voor 
beleidsm

akers. D
en H

aag: Raad voor V&
W

/VRO
M

-raad.; Rob (2008). Bevolkingsdaling. Gevolgen voor bestuur en 
#nanciën. D

en H
aag: Raad voor het openbaar bestuur.

 bestuurlijke drukte.3, Een instrum
ent om

 te kom
en tot de erkenning van gem

eenschap-
pelijke opgaven is het opstellen van een gem

eenschappelijke strategische agenda m
et 

econom
ische opgaven. D

aar kom
en w

ij in het hoofdstuk ‘Verbindingen leggen’ nog 
uitgebreid op terug.

H
olland Rijnland3-

H
et sam

enw
erkingsverband H

olland Rijnland is ontstaan in 2004 uit een fusie van de 
regio’s D

uin- en Bollenstreek en de Leidse regio. O
p basis van gezam

enlijk geform
u-

leerde opgaven is destijds een plan opgesteld voor de ontw
ikkeling van de regio. 

U
it dit plan zijn vijf grote projecten voortgekom

en, te w
eten: RijnlandRoute, het 

H
oogw

aardig O
penbaar Vervoersnet (H

O
V), de noordelijke ontsluiting van de 

Bollenstreek, de G
reenport D

uin- en Bollenstreek en de groenstructuur in de regio. 
O

m
 deze projecten te %nancieren is er door de gem

eenten gezam
enlijk een regionaal 

investeringsfonds opgericht (in dit fonds w
erd 142,5 m

iljoen euro bij elkaar gebracht). 
Tot 2022 storten de deelnem

ende gem
eenten elk jaar een vast bedrag in het regionaal 

investeringsfonds. D
e hoogte van het bedrag is vooralsnog vastgesteld op 245 euro 

per inw
oner, 2.000 euro per nieuw

 te bouw
en w

oning en 50 euro per vierkante m
eter 

kantooroppervlak. O
p dit m

om
ent w

ordt gew
erkt aan de realisatie van deze projecten. 

Als een project niet gerealiseerd w
ordt, dan vervalt de regionale bijdrage en krijgen de 

gem
eenten hun investering terug, inclusief de ontvangen rente.

H
et erkennen van gem

eenschappelijke opgaven geldt niet alleen voor de regio’s binnen 
de landsgrenzen, m

aar in toenem
ende m

ate ook voor de regio’s langs én over de grenzen. 
D

e volgende tw
ee zaken w

illen w
ij in dat kader opm

erken. In de eerste plaats w
ordt in 

toenem
ende m

ate gesproken over ‘het Europa van de regio’s’. H
et gaat hierbij vooral om

 
de verhoudingen tussen bepaalde regio’s in Europa.34 Zo concurreert de regio Ro!

erdam
 

m
et zijn haven niet m

et de regio Eindhoven, m
aar m

et de regio’s H
am

burg en Le H
avre.,5 

3, Boogers, M
. (2013). Het raadsel van de regio: w

aarom
 regionale sam

enw
erking som

s resultaten oplevert. Enschede: 
U

niversiteit Tw
ente.

3- O
p 5 novem

ber 2015 hee"
 een delegatie van de Studiegroep O

penbaar Bestuur een w
erkbezoek afgelegd aan het 

sam
enw

erkingsverband H
olland- Rijnland.

34 Keating, M
. (1998). The new

 regionalism
 in W

estern Europe. Territorial restructuring and political change. Cheltenham
: 

Edw
ard Elgar Publishing.; Rob (2004). Nationale coördinatie van EU-beleid: een politiek en proactief proces. D

en H
aag: 

Raad voor het openbaar bestuur.
,5 O

ECD
 (2014). The Com

petitiveness of Global Port-Cities, Parijs: O
ECD

 Publishing.
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D
at is ook terug te zien in de verhoudingen binnen het Com

ité van de Regio's, w
aar afgevaar-

digde bestuurders uit verschillende Europese regio's de Europese Com
m

issie gevraagd en 
ongevraagd adviseren over de stedelijke en regionale com

ponenten van Europees beleid. 

U
rban Agenda/Europese Agenda Stad

G
edurende het N

ederlandse voorzi!
erschap 2016 w

ordt ingezet op een Europese 
Agenda Stad (U

rban Agenda). Steden zijn m
otoren van econom

ische groei, broed-
plaatsen voor innovatie en belangrijke actoren bij het behalen van de EU

 2020-doel-
stellingen. O

m
 de potentie van steden ten volle te benu!

en, dient het EU
-beleid beter 

aan te sluiten op de stedelijke praktijk, zodat steden hun m
eest dringende uitdagingen 

zo goed m
ogelijk kunnen aanpakken. Vanuit deze invalshoek w

ordt de Europese 
Agenda Stad vorm

 gegeven. H
oew

el de Europese U
nie geen bevoegdheid hee"

 
stedelijk beleid te ontw

ikkelen, is Europa w
el op diverse m

anieren van groot belang als 
het gaat om

 de ontw
ikkeling van het stedelijk gebied. Te denken valt aan het beter 

laten aansluiten van de EU
-w

et- en regelgeving op de uitvoering in steden en de 
toegankelijkheid en toepasbaarheid van %nanciële instrum

enten voor steden.,. M
et 

de Europese Agenda Stad w
ordt de reeds ingeze!

e lijn van interregionale sam
enw

er-
king pragm

atisch doorgetrokken: nieuw
e interbestuurlijke partnerschappen tussen 

steden, nationale overheden en Europese Com
m

issie zullen gem
eenschappelijke 

opgaven zoals energietransitie, digitale transitie en de integratie van vluchtelingen 
aanpakken. In m

ei 2016 leggen de Europese m
inisters verantw

oordelijk voor stedelijke 
ontw

ikkeling de Europese Agenda Stad vast in het Pact van Am
sterdam

.

In de tw
eede plaats gaat het om

 de regio’s langs de D
uitse en Belgische grens. Steeds m

eer 
w

ordt aan de landsgrenzen gedacht in term
en van kansen in plaats van beperkingen; het 

gaat niet om
 grenzen aan de groei, m

aar om
 groei aan de grenzen. Juist in deze regio’s 

w
orden e#ecten van grenzen gevoeld. D

at is bijvoorbeeld zichtbaar in afw
ijkende schoolsys-

tem
en en in het over de grens m

oeizaam
 herkennen van diplom

a’s. D
aarnaast m

aken 
afw

ijkende %scale en adm
inistratieve regelgeving het lastig om

 over de grens te w
erken. 

D
oor de grensbarrières staat de arbeidsparticipatie in grensregio’s onder druk. H

et blijkt dat 

,. Kam
erstukken II, 2014-2015, 34139, nr. 4.

in de grensregio’s nog diverse m
ogelijkheden onbenut blijven om

 zich verder econom
isch te 

ontw
ikkelen. H

et denken in concrete m
ogelijkheden biedt daarbij perspectief.,/

G
rensoverschrijdende gem

eenschappelijke opgaven
H

et Vlaam
s-N

ederlandse grensgebied laat op verschillende m
anieren zien hoe onderlinge 

verbindingen kunnen bijdragen aan econom
ische groei. Vanuit een ruim

telijk-econom
isch 

perspectief hebben de provincies Antw
erpen, N

oord-Brabant, O
ost-Vlaanderen, 

W
est-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-H

olland de handen ineen geslagen om
 de Vlaam

s-
N

ederlandse D
elta als com

petitieve en duurzam
e regio m

ondiaal te versterken. D
eze 

sam
enw

erking m
et steden, zeehavens, bedrijfsleven en kennisinstellingen kent een licht 

karakter en w
ordt een “sam

enw
erkingsnetw

erk” genoem
d. D

e gem
eenschappelijke deler 

in deze regio is het Leitm
otiv: om

 m
ondiaal concurrerend te blijven is een econom

ie 
grotendeels gebaseerd op fossiele brandsto#en (onder andere door sterke aanw

ezigheid 
van het petrochem

ische cluster in de regio) niet m
eer toekom

stbestendig. D
e partijen 

plegen een gezam
enlijke inzet om

 de transitie in de regio naar een m
eer biobased 

econom
ie m

ogelijk te m
aken.,0 D

it kom
t onder andere tot uiting door uitvoering van 

gezam
enlijke projecten en door een gem

eenschappelijke lobby op dit them
a richting 

Europa. O
ok in tijden van directe urgentie w

orden bestuurlijk de verbindingen gelegd en 
w

ordt het onderlinge netw
erk ingezet om

 vraagstukken op te pakken. Bij de sluiting van 
de Philip M

orris-fabriek in Bergen op Zoom
 in septem

ber 2014 kw
am

en 1.200 w
erkne-

m
ers op straat te staan. Via het Belgische uitzendbureau Ascento w

ist Philip M
orris een 

outplacem
en!

raject te starten. D
e 25 Belgische m

edew
erkers en de overige w

erkzoeken-
den ontvingen een collectief aanbod. Via een zogenaam

de ‘m
enukaart’ w

erden keuzem
o-

gelijkheden voor (individuele) begeleiding aangeboden, zoals bijscholing in sollicitatie-
technieken en ondersteuning bij de erkenning van diplom

a’s (vertaling van diplom
a’s, 

synchroniseren van functievereisten). D
eze aanpak bracht 60 procent van de deelnem

ers

,/ Rob (2008). Besturen over grenzen: opgave voor alle bestuurslagen. D
en H

aag: Raad voor het openbaar bestuur.; O
um

er, 
A.M

. (2014). The Role of Econom
ic Integration for European Cities and Border Regions. G

roningen: Ipskam
p D

rukkers.; 
M

arlet, G
., Ponds, R., Van W

oerkens, C. (2012). Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken. U
trecht: Atlas voor 

gem
eenten.; Ponds, R., M

arlet, G
., Van W

oerkens, C. (2013). Atlas van kansen voor Noord-Lim
burg, Viersen en Kleve. 

U
trecht: Atlas voor gem

eenten.; Ponds, R., M
arlet, G

., Van W
oerkens, C. (2013). Atlas van kansen voor M

idden-Lim
burg, 

Viersen, Heinsberg en M
aaseik. U

trecht: Atlas voor gem
eenten.; Ponds, R., Van W

oerkens, C., M
arlet, G

. (2013). Atlas van 
kansen voor Zuid-Lim

burg, Tongeren, Luik en Aken. U
trecht: Atlas voor gem

eenten.; Ponds, R., M
arlet, G

., Van W
oerkens, 

C. (2013). Atlas van kansen voor O
ost-Groningen en Kreis Leer. U

trecht: Atlas voor gem
eenten.; Ponds, R., Van W

oerkens, 
C., M

arlet G
. (2013). Atlas van kansen voor de Euregio Scheldem

ond. U
trecht: Atlas voor gem

eenten.; Ponds, R., M
arlet, G

., 
Van W

oerkens, C. (2014). Atlas van kansen voor Zuidoost-D
renthe en Em

sland. U
trecht: Atlas voor gem

eenten.
,0 Vanelslander, T., Kuipers, B., H

intjens, J. &
 Van der H

orst, M
. (2011). Ruim

telijk-econom
ische en logistieke analyse: de 

Vlaam
s-Nederlandse D

elta in 2040. U
niversiteit Antw

erpen en Erasm
us U

niversiteit Ro!
erdam

.
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om
 te ondernem

en in de Stedendriehoek aan de politieke partijen in de regio aan. H
ierin 

hadden de ondernem
ers tien aanbevelingen geform

uleerd, die gem
een hadden m

eer 
opgaven in regionaal verband op te pakken. H

et ging daarbij om
 het creëren van m

eer 
daadkracht binnen de huidige sam

enw
erking van de gem

eenten op het gebied van 
grote ruim

telijk-econom
ische sleutelprojecten, de econom

ische ontw
ikkeling en 

w
erkgelegenheidsontw

ikkeling. Zo w
erd gevraagd om

 het (structureel) inze!
en van 

specialistische kennis op regionaal niveau vanuit de betrokken gem
eenten. O

ok ui!
en 

de ondernem
ers hun zorgen over de gem

eentelijke bedrijfsterreinen w
aarover in 

regionaal verband te w
einig w

ordt nagedacht. Ze plei!
en voor zekerheden in het 

regionaal grondbeleid, zodat ondernem
ers m

et een gerust hart kunnen investeren in 
hun bedrijfsom

geving. In feite riepen ondernem
ers de gem

eenten binnen de 
Stedendriehoek op m

inder ‘ieder voor zich’ als uitgangspunt te nem
en en gebruik te 

m
aken van elkaars kw

aliteiten.,,

D
e oorzaak dat bestuurders, volksvertegenw

oordigers en am
btenaren niet denken in 

term
en w

at uiteindelijk het m
eeste oplevert voor de sam

enleving, ligt ten dele aan de 
m

anier w
aarop het huidige dem

ocratisch stelsel functioneert. Bestuurders en volks-
vertegenw

oordigers w
orden in sam

enw
erkingsverbanden niet afgerekend op w

at zij 
hebben betekend voor de regio, m

aar w
at zij hebben betekend voor hun respectievelijke 

gem
eenten. Identiteit speelt daarbij een belangrijke rol. Bestuurders en volksvertegen-

w
oordigers appelleren aan de identiteit van een gem

eente, w
aarm

ee zij zich kunnen 
pro%leren als bew

akers van de lokale identiteit. D
aarm

ee verw
ordt lokale identiteit een 

bron van verzet (tegen de om
liggende gem

eenten), terw
ijl deze lokale identiteit juist ook 

constructief is en energie gee"
.,- Lokale identiteit w

ordt dan verbonden m
et het creëren 

van publieke w
aarde.,4 D

e volgende tw
ee elem

enten zijn van belang. In de eerste plaats is 
het de vraag of het denken in term

en van regionale belangen en regionale identiteit 
contrair is aan het lokale belang of de lokale identiteit. Zij liggen in elkaars verlengde. 
In de tw

eede plaats is het de vraag of gem
eentelijke identiteiten in beton gegoten zijn. 

Identiteiten zijn niet onveranderlijk. Culturele identiteiten w
orden deels gevorm

d door de 
bestuurlijke grenzen, al gaat daar m

isschien tijd overheen.-5 In de regio D
rechtsteden 

,, VN
O

-N
CW

 Stedendriehoek (2010). Kansen creëren om
 te ondernem

en in de Stedendriehoek. Apeldoorn.
,- Terlouw

, K., H
ogenstijn, M

. (2015). Eerst w
aren w

e gew
oon w

ij en nu is het w
ij en zij: Gebruik, slijtage en vernieuw

ing van 
lokale en regionale identiteiten. D

en H
aag: M

inisterie van BZK.
,4 M

oore, M
. (1995). Creating Public Value. Strategic M

anagem
ent in Governm

ent. Cam
bridge: H

arvard U
niversity Press.; 

Coats, D
., Passm

ore, E. (2008). Public Value: The Next Steps in Public Service Reform
, London: The w

orking foundation.
-5 Bijsterveld, A.J.A. (2014). Naar indicatoren voor regionale sam

enhang. D
e bijdrage van landschaps- en cultuurgescheidenis, 

D
en Bosch, p. 31.

 aan het Ascento-traject aan een nieuw
e baan. O

nder andere door onderlinge contacten 
en introducties m

et bijvoorbeeld het Antw
erpse havengebied konden deze grensover-

schrijdende resultaten w
orden behaald. H

et netw
erk Vlaam

s-N
ederlandse D

elta vervult 
een voortrekkersrol en kan deze goede voorbeelden uitw

erken en de resultaten als good 
practice op andere terreinen aanprijzen.

3.3.2 Regionale netw
erkoriëntatie

H
et erkennen van gem

eenschappelijke, regionale opgaven leidt niet autom
atisch tot 

concrete handelingen en resultaten. D
aarom

 m
oeten bestuurders, volksvertegenw

oordigers 
en am

btenaren denken vanuit het regionale belang. D
e schakelkracht van bestuurders en 

politici – het verm
ogen om

 te schakelen tussen verschillende schaakborden en om
 

verschillende schaalniveaus m
et elkaar te verbinden – is onvoldoende. In de afw

eging 
tussen het lokale en het regionale belang prevaleert vaak het eerste.,1 D

at geldt zeker als 
het gaat over concrete voorzieningen, zoals een theater of een zw

em
bad. D

it leidt tot 
suboptim

ale resultaten.,2 H
et gaat erom

 bestuurders, volksvertegenw
oordigers en 

am
btenaren aan te ze!

en tot het creëren van publieke w
aarde: w

at levert het m
eeste op 

voor de sam
enleving als geheel? Vanuit econom

isch perspectief ligt het dan voor de hand 
voorzieningen te concentreren in die delen van de regio, w

aar daarvan het m
eest w

ordt 
gepro%teerd. 

Stedendriehoek: oproep uit het bedrijfsleven
Sam

enw
erking in de Stedendriehoek vindt al enkele decennia plaats. Sinds 1993 is de 

sam
enw

erking tussen zeven gem
eenten uit G

elderland en O
verijssel op basis van de 

W
gr geform

aliseerd.,3 In totaal w
onen ruim

 410 duizend m
ensen in de Steden driehoek. 

D
e econom

ische en sociale sam
enhang binnen het gebied is groot. D

at ervaren niet 
alleen de politiek en het bestuur zo, m

aar ook de ondernem
ers in de regio. D

at blijkt 
uit een gezam

enlijke actie van de ondernem
ers uit de regio in aanloop naar de 

gem
eenteraadsverkiezingen van 2010. D

estijds boden zij het docum
ent Kansen creëren 

,1 Rob (2015). W
isselw

erking. Naar een betere w
isselw

erking tussen gem
eenteraden en de bovengem

eentelijke sam
enw

erking. 
D

en$H
aag: Raad voor het openbaar bestuur; Boogers, M

., Klok, P.J., D
enters, B., Sanders, M

. (te verschijnen). 
E&ecten van regionaal bestuur voor gem

eenten: Bestuursstructuur, sam
enw

erkingsrelaties, dem
ocratische kw

aliteit en bestuurlijke 
e&ectiviteit. Enschede: U

niversiteit Tw
ente.

,2 Ponds, R. &
 Raspe, O

. (2015), Agglom
eratievoordelen en de REO

S. D
en H

aag: Atlas van Gem
eenten.; Groot, H

. de (2015). 
Verstedelijking en econom

ische dynam
iek, In: D

e econom
ische stad: Kennis voor krachtige steden, D

en H
aag: Platform

 31.
,3 D

e volgende gem
eenten m

aken onderdeel uit van de regio Stedendriehoek: D
eventer, Apeldoorn, Zutphen, 

Brum
m

en, Epe, Lochem
 en Voorst.
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3.4 
Bestuurlijke arrangem

enten voor regionale opgaven
D

eze gem
eenschappelijke econom

ische opgaven hebben in toenem
ende m

ate een 
regionaal karakter. D

at geldt overigens niet alleen voor econom
ische m

aar ook voor 
andere m

aatschappelijke vraagstukken, zoals de zorg. O
verheden m

oeten daarom
 op 

regionale schaal kunnen handelen. D
at zien w

ij al gebeuren. In de afgelopen decennia 
acteren overheden in toenem

ende m
ate op die schaal. Eerder betoogden w

e al dat de 
schaal per opgave en regio kan verschillen en er dus niet één optim

ale schaal te de%niëren 
is. D

it zien w
ij terug als w

e kijken naar hoe het bestuurlijk verm
ogen in de regio vorm

 
krijgt. D

aarbij kunnen drie strategieën w
orden onderscheiden: de intensivering van de 

intergem
eentelijke sam

enw
erking (3.4.1), het aanpakken van opgaven vanuit de centrum

-
gem

eente (3.4.2) en de autonom
e bew

eging van groter w
ordende gem

eenten (3.4.3). 
Ten$slo!

e gaan w
ij in op de betekenis van een en ander op de %nanciële verhoudingen.

3.4.1 
Intensivering van intergem

eentelijke sam
enw

erking
Een eerste m

ogelijkheid voor het creëren van bestuurlijk verm
ogen binnen regio’s is de 

intensivering van intergem
eentelijke sam

enw
erking. H

ieraan kunnen ook andere 
overheden deelnem

en, zoals de provincies en w
aterschappen. Recentelijk is aangetoond 

dat door e#
ectieve vorm

en van sam
enw

erking de nadelen van m
eer gem

eenten of 
provinciegrenzen binnen een sam

enhangend econom
isch gebied, gecom

penseerd 
kunnen w

orden.-0 D
at hangt echter w

el af van de vorm
 en de kw

aliteit van de sam
en-

w
erking. Zonder uitzondering participeren N

ederlandse gem
eenten in sam

enw
erkings-

verbanden voor bepaalde taken.-1 D
eze intensivering is af te leiden uit de relatieve 

stijging van het aantal gem
eenschappelijke regelingen en de toenam

e van gem
eentelijke 

uitgaven via sam
enw

erkingsverbanden. G
em

eenten zi!
en gem

iddeld in acht gem
een-

schappelijke regelingen en negen privaatrechtelijke verbanden. H
et %nancieel belang in 

gem
eenschappelijke regelingen is tevens fors toegenom

en. In 2005 gaven gem
eenten 

6 procent uit van de totale gem
eentelijke uitgaven via intergem

eentelijke sam
enw

erking. 
In 2013 is dit m

eer dan 16 procent, vooral door een forse stijging op het terrein van w
erk 

en inkom
en tussen 2007 en 2008. 

D
it verschilt naar gem

eentegroo!
e: het aandeel van gem

eentelijke uitgaven van kleine 
gem

eenten via sam
enw

erkingsverbanden is groter dan dat van grotere gem
eenten. 

-0 O
ECD

 (2015). Governing the (ity. Parijs: O
ECD

 Publishing, Paris.; Ahrend, R., Farchy E., Kaplanis, I., Lem
bcke, A. (2014). 

W
hat M

akes Cities M
ore Productive? Evidence on the Role of Urban Governance from

 Five O
ECD

 Countries. O
ECD

 Regional 
D

evelopm
ent W

orking Papers, N
o. 2014/05. Parijs: O

ECD
 Publishing.

-1 CPB (2015). Hoe gem
eenten in de praktijk m

et hun geld om
gaan: Inzichten uit een reeks interview

s. D
en H

aag: Centraal 
Planbureau.

koos m
en voor een andere benadering: ze w

erkten vooraf m
et pro%elen voor de bestuur-

ders. H
ierin w

aren sam
enw

erkingsbereidheid en de onderkenning van het regionaal 
belang belangrijke factoren.-. D

at zorgt voor een m
echanism

e w
aardoor sterker vanuit 

de regionale identiteit w
ordt gedacht.

D
rechtstedenbestuur

In de regio D
rechtsteden w

ordt veel aandacht besteed aan het verm
ogen te schakelen 

tussen het lokale en het regionale belang. In de sam
enstelling van het bestuur van de 

D
rechtsteden w

ordt daar ook expliciet op gestuurd door het opstellen van pro%elen 
voor deze bestuurders. N

aar aanleiding van de ervaringen m
et de form

atie van het 
D

rechtstedenbestuur in 2014 is een handreiking opgesteld voor de volgende form
a-

teur. In deze handreiking staat een aantal uitgangspunten voor het volgende form
atie-

proces. H
ieronder vallen ook de vereiste eigenschappen voor de 

D
rechtstedenbestuurders. D

e belangrijkste eigenschap in de handreiking is ‘sam
en-

w
erkingsbereidheid’, die nader w

ordt om
schreven als het onderschrijven van de 

principes van sam
enw

erking van de regio D
rechtsteden. Een andere belangrijke 

vereiste voor deze bestuurders is het bouw
en van bruggen naar w

ethouders en 
bestuurders binnen de regio. Verdere eigenschappen zijn onder andere de bereidheid 
en het in staat zijn om

 voldoende tijd uit te trekken voor de betre#
ende regio-

portefeuille en het beschikken over voldoende kennis van het eigen karakter van de 
regio. D

eze vier zijn de belangrijkste vereisten voor de bestuurders binnen de 
D

rechtsteden.-/

Regionale netw
erkoriëntatie 

D
e betrokken publieke partijen hebben in hun houding een regionale oriëntatie. 

O
verheden zijn in staat om

 deel- en schaalbelangen te dienen vanuit een bredere blik, 
w

aarbij overstijgende am
bities w

orden w
aargem

aakt. D
at gaat gepaard m

et een 
cultuur w

aarin 'exibiliteit, innovatie en veerkracht voorop staat.

-. D
rechtsteden (2014). Form

atie D
rechtstedenbestuur.

-/ D
rechtsteden (2015). Handreiking voor de form

ateur van het D
rechtstedenbestuur.
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D
aaruit blijkt dat vooral kleinere gem

eenten intergem
eentelijke sam

enw
erking gebruiken 

voor het uitvoeren van hun taken. H
et feit dat steeds m

eer taken regionaal w
orden 

uitgevoerd, kan het lastiger m
aken om

 de kosten op gem
eenteniveau te volgen, om

dat 
deze a(

ankelijk zijn van de regionale afspraken over de verdeelsleutel van de regio-
bijdrage (bijvoorbeeld inw

onerbijdrage of op basis van de vergoeding uit het gem
eente-

fonds). W
at de gevolgen hiervan zijn voor de verdeelm

odellen dient nader te w
orden 

onderzocht.Ź!źŹ

źŹ!ŻŹ

ŻŹ!żŹ

żŹ!ŽŹ

ŽŹ!žŹ

žŹ!ſŹ
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Aandeel via samenwerking

ŻŹŹž
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ŻŹźż

A%
eelding 5.  D

e uitgaven via sam
enw

erkingsverbanden zijn in de periode tussen 2005 en 2013 gestegen.  
(bron: CO

ELO
, gebaseerd op CBS-gegevens)

Arbeidsm
arktregio’s

D
e arbeidsm

arktregio’s zijn een voorbeeld van de voortgaande regionalisering. 
D

e VN
G

 hee"
 gem

eenten in 2012 gevraagd naar een logische indeling van de arbeids-
m

arktregio’s. D
e gem

eenten zijn uiteindelijk gekom
en m

et een indeling in 35 arbeids-
m

arktregio’s, m
et in elke regio een centrum

gem
eente. Van vijf U

W
V-vestigingen is het 

w
erkgebied uitgebreid van één naar tw

ee arbeidsm
arktregio’s. 

 D
e regio’s hebben een belangrijke m

ate van vrijheid om
 hun eigen arbeidsm

arktbeleid 
te ontw

ikkelen. G
em

eenten en U
W

V kregen de taak om
 te kom

en tot een gezam
enlijk 

regionaal arbeidsm
arktbeleid m

et de centrum
gem

eente in de voortrekkersrol. 
D

e voorbereiding en de invoering van de Participatiew
et op 1 januari 2015 is een 

stim
ulans gebleken voor de regionale sam

enw
erking. G

em
eenten, w

erkgevers en 
w

erknem
ers en het U

W
V hebben zich verenigd in regionale W

erkbedrijven die 
inm

iddels in alle 35 arbeidsm
arktregio’s actief zijn. D

e regionale W
erkbedrijven 

hebben hun taken goed opgepakt en banenafspraken gem
aakt voor de doelgroepen 

van de Participatiew
et. O

ok onderw
ijsinstellingen w

orden in veel regio’s betrokken. 
D

e w
erkgeversdienstverlening is in veel regio’s verbeterd door betere afstem

m
ing 

tussen gem
eenten en tussen gem

eenten en U
W

V.-2 

Intergem
eentelijke sam

enw
erking w

ordt deels ingezet als instrum
ent om

 vraagstukken 
die de gem

eentelijke grenzen ontstijgen op te lossen. D
aarm

ee zal intergem
eentelijke 

sam
enw

erking altijd noodzakelijk blijven, om
dat er altijd vraagstukken zullen zijn die 

bestuurlijke grenzen overstijgen.-3 H
et toenem

end belang van de intergem
eentelijke 

sam
enw

erking illustreert dat gem
eenten via dit instrum

ent w
illen voorzien in het creëren 

van m
eer bestuurlijk verm

ogen binnen de regio. D
it besef bestaat niet alleen bij gem

een-
ten, m

aar ook bij het rijk dat bij de uitvoering van taken vraagt deze gezam
enlijk uit te 

voeren, zoals recentelijk in het sociaal dom
ein is gebeurd of via functionele regionale 

sam
enw

erking in Veiligheidsregio’s of Regionale U
itvoeringsdiensten. W

ij constateren 
dat intergem

eentelijke sam
enw

erking leidt tot versterking van bestuurlijk verm
ogen op 

regionaal niveau, m
aar dat de m

ogelijkheden voor intergem
eentelijke sam

enw
erking 

-2 Kam
erstukken II, 2015-2016, 30982, nr. 26, Bijlage.; Panteia (2015). D

e uitgestoken hand: Evaluatie van de sam
enw

erking 
van UW

V en gem
eenten op het gebied van w

erk en inkom
en 2012-2014. Zoeterm

eer: Panteia.
-3 Ahrend, R., Farchy E., Kaplanis, I., Lem

bcke, A. (2014). W
hat M

akes Cities M
ore Productive? Evidence on the Role of Urban 

Governance from
 Five O

ECD
 Countries. O

ECD
 Regional D

evelopm
ent W

orking Papers, N
o. 2014/05. Parijs: O

ECD
 

Publishing.
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vooralsnog niet optim
aal zijn. D

e publiekrechtelijke basis voor sam
enw

erking is de W
et 

gem
eenschappelijke regelingen (W

gr), m
aar gem

eenten gebruiken deze basis lang niet 
altijd. H

oew
el de W

gr vrijw
el iedere organisatievorm

 van sam
enw

erking m
ogelijk m

aakt, 
ervaren bestuurders de w

et als com
plex en ingew

ikkeld en daarm
ee als w

einig uitnodi-
gend. Een tw

eede punt dat w
ij naar voren w

illen brengen bij intergem
eentelijke sam

en-
w

erking is dat het tem
po van het sam

enw
erkingsverband w

ordt bepaald door de 
langzaam

ste deelnem
ers. D

aarm
ee stellen w

ij dat de besluitvorm
ing binnen de sam

en-
w

erkingsverbanden beter kan. D
it geldt overigens ook voor de totstandkom

ing daarvan. 
O

m
dat elke gem

eente m
oet instem

m
en m

et het aangaan van een sam
enw

erkings-
verband bepaalt de m

inst am
bitieuze gem

eente het tem
po en de om

vang van de 
sam

enw
erking. 

H
et netw

erkverband Regio Zw
olle

D
e Regio Zw

olle is het sam
enw

erkingsverband van tw
intig gem

eenten rondom
 de 

stad Zw
olle m

et een verzorgingsgebied van 650.000 inw
oners. H

et unieke aan dit 
sam

enw
erkingsverband is dat het verzorgingsgebied van de regio vier provincies 

raakt, te w
eten: O

verijssel, D
renthe, Flevoland en G

elderland.-, D
e Regio Zw

olle kent 
op bestuurlijk niveau een lichte en 'exibele sam

enw
erking. D

e Regio Zw
olle ziet 

zichzelf als de schakel tussen W
est-, O

ost- en N
oord-N

ederland. D
e econom

ische 
ontw

ikkeling van de regio staat voorop in het sam
enw

erkingsverband, w
aarbij het 

overleg tussen de vier O
’s (ondernem

ers, overheid, onderzoek en onderw
ijs) de kern 

vorm
t. D

e Regio Zw
olle w

il w
erken aan een optim

ale om
geving voor vernieuw

end 
ondernem

erschap. O
m

 deze om
geving te creëren, is er een innovatieagenda opge-

steld, die aansluit bij de sterke punten van de regio Zw
olle. D

e Regio Zw
olle zet gericht 

in op speci%eke econom
ische them

a’s die de regio verder econom
isch doen groeien.-- 

O
m

 dit doel te bew
erkstelligen is een sturingsplatform

 opgericht, nam
elijk de 

Econom
ic Board Regio Zw

olle. In dit platform
 zijn ondernem

ers, overheden en 
kennisinstellingen bij elkaar gebracht en w

orden onder m
eer de bredere regionaal-

econom
ische agenda, het regionale vestigingsklim

aat, een gezam
enlijke regiopro%le-

ring en lobbyacties m
et elkaar afgestem

d. N
aast de Econom

ic Board is het innovatie-
netw

erk Kennispoort opgericht om
 verdere verbinding te zoeken tussen de vier O

’s.

-, D
e aangesloten gem

eenten zijn: Elburg, U
rk, D

ronten, N
oordoostpolder, Kam

pen, O
ldebroek, Steenw

ijkerland, 
H

a!
em

, Zw
artew

aterland, H
eerde, W

esterveld, O
lst-W

ijhe, Zw
olle, Staphorst, M

eppel, D
alfsen, Raalte, O

m
m

en, 
D

e$W
olden en H

ardenberg.
-- Regio Zw

olle (2015). D
e kracht van Regio Zw

olle. Zw
olle: Regio Zw

olle Bureau, p.3.

Een belangrijke ontw
ikkeling is dat gem

eenten kiezen voor een netw
erksam

enw
erking 

om
dat zij sam

enw
erking via de W

gr als te zw
aar ervaren. N

etw
erksam

enw
erking is een 

lichter en 'exibeler vehikel om
 gezam

enlijk vraagstukken op te lossen. Als gem
eenten 

hiervoor kiezen w
ordt geen nieuw

e organisatie gebouw
d, m

aar w
orden vanuit het 

netw
erkverband opgaven geagendeerd en er w

ordt gew
erkt aan oplossingen. D

e$sam
en-

w
erking hee"

 daarm
ee een veel lichtere institutionele vorm

geving. In dergelijke netw
erk-

verbanden is veel energie en creativiteit aanw
ezig om

 gezam
enlijke vraagstukken op te 

lossen. Er w
orden bovendien aansprekende resultaten behaald, vooral om

dat het besef 
bestaat dat de gezam

enlijke inzet een groot rendem
ent hee"

. H
et is echter de vraag of er 

voldoende doorze!
ingskracht en handelingssnelheid bestaat in deze verbanden. H

et$gaat 
daarbij vooral om

 de besluitvorm
ing om

dat deze in alle afzonderlijke gem
eenteraden 

noodzakelijk is. D
it hee"

 gevolgen voor de handelingssnelheid binnen de regio. H
et kan 

gebeuren dat een of m
eer gem

eenten een afspraak niet of niet goed uitvoeren, terw
ijl 

uitvoering w
el in het belang van de (econom

ische ontw
ikkeling van de) regio is. In dat 

kader is het noodzakelijk een bevoegdheid te creëren om
 de voortgang van de sam

en-
w

erking in de desbetre#
ende regio te borgen. N

aar verw
achting zal van deze bevoegd-

heid niet vaak gebruik gem
aakt hoeven w

orden, m
aar de beschikbaarheid van een 

ultim
um

 rem
edium

 is w
el nodig. 

Intensivering gem
eentelijke sam

enw
erking 

Gem
eenten hebben niet alleen een lokale, m

aar ook een regionale verantw
oordelijk-

heid. O
m

 bestuurlijke sam
enw

erking te stim
uleren, zal de W

gr vereenvoudigd en 
versim

peld m
oeten w

orden. D
aarbij kan aan een aantal w

ijzigingen w
orden gedacht, 

zoals het m
ogelijk m

aken van lichte, niet-vrijblijvende vorm
en van sam

enw
erking op 

basis van de W
gr, het m

ogelijk m
aken van territoriale bestuurscom

m
issies en het 

faciliteren van m
odulaire sam

enw
erking, het creëren van een openbaar lichaam

 w
aarbij 

alleen raadsleden in het algem
een bestuur zi!

en en alleen w
ethouders in het dagelijks 

bestuur (D
rechtstedenm

odel) en het nader beschouw
en van BTW

-verplichtingen die 
sam

enhangen m
et sam

enw
erking. D

em
ocratische legitim

ering vanuit gem
eenteraden 

– al dan niet getrapt – blij"
 de basis voor vorm

geving van de sam
enw

erking. H
et$uit-

gangspunt is dat sam
enw

erking plaatsvindt op basis van vrijw
illigheid, m

aar dat deze 
niet vrijblijvend is. H

et is noodzakelijk om
 in die gevallen w

aar vrijblijvendheid parten 
speelt, een bevoegdheid te creëren voor de regering om

, ook indien er sprake is van 
lichtere vorm

en van sam
enw

erking, een besluit op te leggen aan gem
eenten.
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In de vorm
 van m

andatering leggen gem
eenten de uitvoering van een taak bij een 

centrum
gem

eente neer via een gem
eenschappelijke regeling of dienstverleningscontrac-

ten. In feite krijgen centrum
gem

eenten daarm
ee het m

andaat deze taken nam
ens de 

om
liggende gem

eenten uit te voeren. D
aarbij hoe"

 niet altijd sprake te zijn van één 
centrum

gem
eente. Er kom

en ook situaties voor w
aarin gem

eente X de ene taak doet voor 
de sam

enw
erkende gem

eenten en gem
eente Y de andere taak. D

e centrum
gem

eente-
constructie w

ordt binnen het openbaar bestuur in toenem
ende m

ate gebruikt om
 taken 

e#
ectiever en e&

ciënter uit te voeren. In deze vorm
 van centrum

gem
eenten kunnen de 

deelnem
ende gem

eenten besluiten één of m
eer taken bij de centrum

gem
eente te 

beleggen. In Zuidoost-D
renthe richt een centrum

gem
eenteconstructie zich op de 

uitvoering van de W
et w

erk en bijstand (W
w

b). Zo voert de centrum
gem

eente Em
m

en 
één taak uit voor de om

liggende gem
eenten, nam

elijk het inkom
ensdeel van de W

w
b 

voor de regiogem
eenten Borger-O

doorn en Coevorden. D
aarm

ee w
ordt een e&

ciëntie-
w

inst van 5 procent behaald.45 Er kan ook w
orden besloten de uitvoering van nagenoeg 

alle taken bij een centrum
gem

eente te beleggen. Am
stelveen-Aalsm

eer, Enschede-Losser 
en G

roningen-Ten Boer zijn daar voorbeelden van.

Centrum
gem

eenteconstructie Am
stelveen – Aalsm

eer
In 2012 besloten de gem

eenten Am
stelveen en Aalsm

eer tot een verregaande 
sam

enw
erking via een centrum

gem
eenteconstructie, w

aarbij alle Aalsm
eerse 

am
btenaren in dienst traden van de gem

eente Am
stelveen. D

it w
as een centrum

-
gem

eenteconstructie op basis van de W
gr. Beide gem

eenten blijven zelfstandig 
voortbestaan, m

et een eigen gem
eenteraad en een eigen college van burgem

eester en 
w

ethouders. D
e am

btelijke uitvoering van de bestuursbesluiten w
ordt uitgevoerd door 

de centrum
gem

eente Am
stelveen. D

aarm
ee w

orden praktisch alle taken – ook voor de 
gem

eente Aalsm
eer – uitgevoerd door de gem

eente Am
stelveen. D

e sam
enw

erking 
levert besparingen op de uitvoeringskosten op (naar scha!

ing 1,4 m
iljoen euro voor 

elke gem
eente; elders gesteld op 7 procent e&

ciencyw
inst).4.

D
e m

andaatconstructie betekent w
el dat de gem

eenteraden van de om
liggende gem

eenten 
invloed houden op de kaders w

aarbinnen de taken w
orden uitgevoerd. D

e centrum
gem

een-
ten als constructie zijn positief geëvalueerd: taken w

orden e#ectiever en e&
ciënter 

uitgevoerd door centrum
gem

eenten in vergelijking m
et de situatie w

aarin de om
liggende 

45 BM
C (2011). Sam

enw
erken is een evenw

ichtskunst: Evaluatie w
erking centrum

constructies. D
en H

aag: BM
C Advies, p. 15.

4. Berenschot (2010). Onderzoek regionalisering am
btelijke organisatie: Aalsm

eer, Am
stelveen en Uithoorn. U

trecht: Berenschot, p. 41.

3.4.2 Centrum
gem

eenten
H

et creëren van bestuurlijk verm
ogen binnen de regio kan ook door het uitvoeren van 

gem
eentelijke taken via centrum

gem
eenten. D

e achterliggende gedachte is dat een 
centrum

gem
eente som

m
ige taken e#

ectiever en e&
ciënter kan uitvoeren dan het 

uitvoeren van deze taken in een gem
eenschappelijk verband. Een centrum

gem
eente-

constructie kan – evenals som
m

ige vorm
en van sam

enw
erking, w

aarbij gekozen w
ordt 

voor een apart regionaal orgaan – de nadelen van intergem
eentelijke sam

enw
erking 

com
penseren, om

dat m
inder vertraging in de besluitvorm

ing valt te verw
achten.-4 

Besluitvorm
ing vindt plaats bij één orgaan en de afstem

m
ing m

et andere gem
eenten kan 

bestuurlijk plaatsvinden. Vooraf kunnen de kaders op het niveau van opgaven en doelstel-
ling door de deelnem

ende gem
eenten (en eventueel provincie) w

orden afgesproken. Binnen 
deze kaders kunnen de bevoegdheden door de centrum

gem
eente w

orden uitgeoefend.

Een centrum
gem

eenteconstructie kent tw
ee vorm

en: via a!
ributie of via m

andaat. Bij de 
eerste vorm

 legt de w
etgever vast dat een bepaalde m

edebew
indstaak en het bijbehorende 

budget bij centrum
gem

eenten w
ordt belegd, die deze taak ook voor de om

liggende 
gem

eenten uitvoeren. D
it zijn doorgaans taken die gekoppeld zijn aan opgaven die vooral 

in grotere, stedelijke gem
eenten aanw

ezig zijn. D
it gebeurt nu bijvoorbeeld bij vrouw

enop-
vang. O

m
dat de opgave vooral speelt binnen de centrum

gem
eenten en slechts in beperk-

te(re) m
ate in de om

liggende gem
eenten, kunnen centrum

gem
eenten e#

ectievere keuzes 
m

aken en deze taken e&
ciënter uitvoeren. H

et voordeel van het beleggen van m
ede-

bew
indstaken bij centrum

gem
eenten is dat geen nieuw

e organisatie w
ordt gebouw

d, 
terw

ijl de slagkracht w
el toeneem

t. W
ij zien in deze variant m

inder bestuurlijke drukte dan 
bij sam

enw
erking en een m

instens even stevige versterking van de bestuurskracht en 
potentie om

 regionale belangen te behartigen. Besluitvorm
ing vindt im

m
ers plaats bij één 

orgaan en niet in afstem
m

ing tussen verschillende gem
eenten. D

aar zit ook een nadeel aan 
vast. D

e om
liggende gem

eenten zijn niet (direct) betrokken en hun inw
oners hebben via 

raadsverkiezingen geen invloed op de taken die bij de centrum
 gem

eenten zijn belegd. Er 
zijn m

ogelijkheden om
 aan dit bezw

aar tegem
oet te kom

en. D
it kan door aan het begin van 

het proces afspraken te m
aken m

et de betrokken gem
eenten, kaders te stellen en door 

vooraf afspraken te m
aken over de verantw

oording. In het a'eggen van verantw
oording 

dient expliciet aan de orde te kom
en op w

elke w
ijze de centrum

gem
eenten om

gaan m
et de 

inbreng van de om
liggende gem

eenten.

-4 In diverse studies van de O
ECD

 w
orden verschillende varianten van licht tot zw

are intergem
eentelijke sam

enw
er-

king belicht, w
aarin geen uitspraken gedaan w

orden over w
elke variant het beste past. D

it is contexta(
ankelijk. 

W
el onderschrij"

 de O
ECD

 dat potentiële coördinatieproblem
en en daaruit voortvloeiende vertraging van 

besluitvorm
ing in stedelijke gebieden ondervangen kan w

orden door de instelling van een regionaal (grootstede-
lijk) orgaan. Zie onder andere O

ECD
 (2015). Governing the City. Parijs: O

ECD
 Publishing.
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gem
eenten deze taken zelfstandig uitvoerden.4/ H

et voordeel van centrum
gem

eentecon-
structies via m

andatering is dat de bestuurlijke bevoegdheden bij alle gem
eenten blijven. 

D
e legitim

iteit van besluitvorm
ing is daarm

ee geregeld terw
ijl de bestuurskracht ook 

versterkt w
ordt. D

at is m
eteen ook een nadeel om

dat elke gem
eente de m

ogelijkheid houdt 
aanw

ijzingen te geven over de m
anier w

aarop de gem
andateerde bevoegdheden uitgevoerd 

m
oeten w

orden. D
at kan in de w

eg staan aan een e#ectieve uitvoering en aan het beharti-
gen van regionale belangen. O

ok kan een m
andaat ingetrokken w

orden, w
aardoor deze 

constructie naar onze m
ening m

inder duurzaam
 is dan de centrum

gem
eente via a!

ributie. 
Een alternatief voor het beleggen van de centrum

functie bij gem
eenten kan zijn om

 taken te 
m

andateren naar de provincie, bijvoorbeeld voor regio’s w
aar geen duidelijke centrum

-
gem

eente bestaat of w
aar de regio sam

envalt m
et de provinciale grenzen.

Centrum
gem

eenten
Centrum

gem
eenteconstructies bieden m

ogelijkheden het bestuurlijk verm
ogen in de 

regio te versterken. Zo m
oet er m

eer ruim
te kom

en voor het beleggen van taken en 
bevoegdheden in een centrum

gem
eenteconstructie op basis van a!

ributie. In de 
voorstellen hiervoor dient rekening te w

orden gehouden m
et de betrokkenheid van de 

om
liggende gem

eenten. D
it kan door aan het begin van het proces afspraken te 

m
aken m

et de betrokken gem
eenten, kaders te stellen en door vooraf afspraken te 

m
aken over de verantw

oording. A!
ributie kan ook plaatsvinden aan provincies, in 

gebieden w
aar geen (duidelijke) centrum

gem
eente aanw

ezig is.

3.4.3 Steeds grotere gem
eenten

Binnen het openbaar bestuur zien w
ij dat al enkele decennia w

ordt geprobeerd de 
gem

eentelijke schaal m
eer in evenw

icht te brengen m
et de schaal van vraagstukken. 

H
et is niet voor niets dat vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw

 het aantal gem
eenten 

in N
ederland sterk is afgenom

en. W
aar w

e in 1960 nog 994 gem
eenten hadden m

et een 
gem

iddelde om
vang van 11.486$inw

oners hebben w
ij anno 2016 nog 390 gem

eenten m
et 

een gem
iddeld inw

oneraantal van 43.567. Een van de aanleidingen voor deze herindelingen 
is het besef dat de bestuurlijke schaal van som

m
ige gem

eenten niet langer overeenkom
t 

m
et de m

aatschappelijke opgaven. 

4/ BM
C (2011). Sam

enw
erken is een evenw

ichtskunst: Evaluatie w
erking centrum

constructies. D
en H

aag: BM
C Advies, p. 45.
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Aantal gemeenten

A%
eelding 6.  Sinds 1960 is het aantal gem

eenten in Nederland sterk gedaald. In 2016 telt Nederland nog 390 
gem

eenten (bron: CBS)

D
aarbij kw

am
 dat kleine gem

eenten onvoldoende bestuurskracht hadden om
 bepaalde 

opgaven zelfstandig te realiseren.40 D
at correspondeert m

et recente inzichten. H
oe m

eer de 
grenzen van een bestuurlijke eenheid sam

envallen m
et de opgaven van een gebied, hoe 

e#ectiever de aanpak van die opgaven im
m

ers zal zijn. D
at is te verklaren uit het feit dat 

besluitvorm
ing binnen één bestuurlijke gem

eente sneller gaat dan w
anneer m

eer gem
een-

ten bij een besluit betrokken zijn. N
iet alleen zal de besluitvorm

ing sneller gaan, m
aar ook de 

uitvoering van het besluit is e#ectiever en e&
ciënter. D

e O
ECD

 hee"
 aangetoond dat dat 

ook geldt voor de aanpak van econom
ische opgaven. In hun studies tonen zij aan dat de 

productiviteit in stedelijke gebieden m
et m

eer gem
eenten lager is.41 

40 Steur, B. (2015). Een inleidende beschouw
ing. In: M

inisterie van BZK (2015). Het openbaar bestuur in historisch 
perspectief: Achtergronddocum

ent Studiegroep O
penbaar Bestuur. D

en H
aag: M

inisterie van BZK.; W
altm

ans, H
. (1994). 

Gem
eentelijke herindeling in Nederland: Van de Franse tijd tot heden. H

oogezand: Stuberg.
41 Ahrend, R., Farchy E., Kaplanis, I., Lem

bcke, A. (2014). W
hat M

akes Cities M
ore Productive? Evidence on the Role of Urban 

Governance from
 Five O

ECD
 Countries. O

ECD
 Regional D

evelopm
ent W

orking Papers, N
o. 2014/05. Parijs: O

ECD
 

Publishing. O
ECD

 (2015). Governing the city. Parijs: O
ECD

 Publishing.
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D
e kom

ende jaren zullen gem
eenten steeds vaker sam

engaan, m
ede door de regionalise-

ring van opgaven en het groter w
ordende takenpakket. D

aarna zal het tem
po van 

gem
eentelijke herindelingen afnem

en. D
at zal voor een belangrijk deel een proces van 

onderop zijn w
aarbij gem

eenten de noodzaak zien om
 krachten te bundelen. Als dit 

proces van bovenaf w
ordt afgedw

ongen, zullen (burgers binnen) gem
eenten – naar 

verw
achting – vooral in verzet kom

en.42 D
e vraag is tot w

elke gem
eentelijke om

vang het 
autonom

e proces van gem
eentelijke sam

envoeging zal leiden. In diverse studies is 
aangegeven dat er feitelijk sprake is van circa 50 ruim

telijk-econom
ische regio’s.43 H

et is 
daarbij echter w

el de vraag hoe toekom
stbestendig die schaal is, m

ede gezien het feit dat 
w

ij hebben geconstateerd dat de schaal door de tijd heen steeds groter is gew
orden. Een  

optim
ale bestuurlijke schaal bestaat er niet. Voor het oplossen van vraagstukken – w

elk 
beleidsterrein deze ook betre#

en – zullen gem
eenten som

s zelfstandig en som
s gem

een-
schappelijk aan de lat staan. Tussen dat zelfstandig oplossen van vraagstukken of het 
gem

eenschappelijk oplossen m
oet een evenw

icht bestaan. Regionale sam
enw

erking is 
im

m
ers onontkoom

baar, m
aar het is onw

enselijk als gem
eenten in hoge m

ate a(
ankelijk 

zijn van sam
enw

erking om
 hun taken uit te voeren. D

it is potentieel langs tw
ee lijnen 

problem
atisch. In de eerste plaats als het a*

reuk doet aan de m
ogelijkheden voor 

gem
eenten om

 eigenstandige keuzes te m
aken ten aanzien van de uitvoering van die 

taken. D
e vraag rijst dan w

at het dem
ocratisch m

andaat van de raad nog inhoudt. 

Ten$tw
eede als de a(

ankelijkheid betekent dat de gem
eente niet of nauw

elijks nog iets 
toevoegt aan het oppakken van regionale opgaven, w

ant dan verw
ordt de gem

eente tot 
consum

ent van diensten van de buur(t)gem
eenten zonder dat de zelfstandigheid van die 

gem
eente een m

eerw
aarde hee"

 voor de regio. Een hoge m
ate van a(

ankelijkheid van 
regionale sam

enw
erking leidt voor ons dan ook tot de vraag of de betre#

ende gem
een-

ten nog bestaansrecht hebben. H
et toegenom

en belang van regionale sam
enw

erking en 
de daarm

ee gepaard gaande toenem
ende w

ederzijdse a(
ankelijkheid m

aakt echter dat 
bij het beoordelen van het eigen bestaansrecht ook de verantw

oordelijkheid naar de 
regio zou m

oeten w
orden betrokken. Im

m
ers, kleine gem

eenten zonder centrum
functie 

zijn voor het uitvoeren van hun w
e!

elijke taken in steeds grotere m
ate a(

ankelijk van 
regionale sam

enw
erking. In het verdeelm

odel van het gem
eentefonds w

orden ‘kleine’ 
gem

eenten gecom
penseerd voor de relatief hoge kosten die zij hebben in de uitvoering 

42 Terlouw
, K., H

ogenstijn, M
. (2015). Eerst w

aren w
e gew

oon w
ij en nu is het w

ij en zij: Gebruik, slijtage en vernieuw
ing van 

lokale en regionale identiteiten. D
en H

aag: M
inisterie van BZK.

43 M
arlet, G

., W
oerkens, C. van. (2014). D

e Nieuw
e Gem

eentekaart. U
trecht: Atlas voor gem

eenten.; Verm
eulen, W

., 
Teulings, C., M

arlet, G
., G

root, H
. de. (2016). Groei &

 Krim
p. W

aar m
oeten w

e bouw
en – en w

aar vooral niet? N
ijm

egen: 
VO

C U
itgevers.

van taken. H
oew

el het gaat om
 relatief kleine bedragen gee"

 dit slechts een beperkte 
prikkel om

 tot een andere schaal te kom
en. 

Institutionele versterking bestuurlijk verm
ogen

M
et het oog op de voorliggende econom

ische opgaven is het noodzakelijk dat – naast de 
vergroting van de regionale bew

ustw
ording – het bestuurlijk verm

ogen ook institutio-
neel w

ordt versterkt. H
et bestuurlijk verm

ogen van de regio w
ordt versterkt door 

intensiever sam
en te w

erken tussen gem
eenten onderling en tussen gem

eenten en 
provincies of door taken en bevoegdheden via centrum

gem
eenten uit te laten voeren. 

Gem
eenten bezien w

elke van deze tw
ee m

ogelijkheden het beste bij hen past naar 
gelang de opgaven in hun regio, w

aarna het rijk in sam
enspraak m

et de m
edeoverheden 

de keuze bestendigt in concrete afspraken. W
anneer gem

eenten er onderling niet 
uitkom

en, m
aakt het rijk a(

ankelijk van de regionale context een keuze, m
et de 

voorkeur voor het in positie brengen van de centrum
gem

eente, en als alternatief het 
verbindend verklaren van regionale sam

enw
erking. In regio’s zonder een duidelijke 

centrum
gem

eente w
ordt dan gekozen voor een m

eer verplichtende vorm
 van sam

en-
w

erking, dan w
el een rol voor de provincie. Aan het veranderingsproces w

orden 
spelregels m

eegegeven, w
aardoor legitim

atie, handelingssnelheid en doorze!
ingsm

acht 
een plaats krijgen in de uiteindelijke sam

enw
erking die w

ordt gekozen.

3.4.4 Financiële verhoudingen
D

e discussie over een groter bestuurlijk verm
ogen op regionaal niveau hee"

 betekenis 
voor de %nanciële verhoudingen. D

e keuzes die in de bestuurlijke inrichting en verhou-
dingen gem

aakt w
orden, zijn im

m
ers bepalend voor de vorm

geving van de %nanciële 
verhoudingen.4, D

e huidige %nanciële verhoudingen zijn gebaseerd op het derde 
aspiratieniveau van G

oedhart. D
it behelst dat verschillen in de inkom

stencapaciteit en 
verschillen in externe kostenfactoren (deels) w

orden verevend. D
it aspiratieniveau leidt 

niet altijd tot een optim
ale inzet van m

iddelen.4- D
aarm

ee ligt er in N
ederland bij de 

%nanciële verhoudingen veel nadruk op gelijkheid en rechtvaardigheid. G
oedhart m

eende 
dat een dergelijk aspiratieniveau goed past bij kleine landen m

et een grote m
ate van 

4, W
assenaar, M

.C., Verhagen, A.J.W
.M

. (2002). D
e #nanciële verhouding in Nederland. D

en H
aag: SD

U
 U

itgevers; Advies 
van de Com

m
issie Financiële ruim

te voor gem
eenten (2015), Bepalen betekent betalen. D

en H
aag: VN

G
.

4- W
assenaar, M

.C., Verhagen, A.J.W
.M

. (2002). D
e #nanciële verhouding in Nederland. D

en H
aag: SD

U
 U

itgevers, p. 71.; 
Zaalen, W

.M
.C. van. (z.j.). Financiële verhoudingen in Nederland. Politieke en bestuurlijke drijfveren in een subtiel en dynam

isch 
evenw

icht. D
en H

aag: M
inisterie van BZK, pp. 115-119.

"#
"

Sam
enva!

ing
!

!
!

!
!

III
II

I
IV



sociale hom
ogeniteit.44 H

et uitgangspunt dat een bepaalde m
ate van verevening in de 

%nanciële verhouding noodzakelijk is, lijkt niet ter discussie te staan. W
el w

orden vragen 
gesteld bij de invulling en m

ate van verevening (dienen bijvoorbeeld alle kostenfactoren 
te w

orden vergoed?) en de afw
eging tussen gelijkheid en doelm

atigheid. Volgens 
G

oedhart voorziet de verevening slechts dat gem
eenten een gelijke uitgangspositie 

hebben. D
e daadw

erkelijke uitkom
sten tussen gem

eenten kunnen verschillen. 
G

em
eenten kunnen im

m
ers kiezen voor een verschillende sam

enstelling van voorzie-
ningen of een hoger (of lager) voorzieningenniveau tegen een hogere (of lagere)  
belastingdruk. D

aarbij zien w
ij dat in N

ederland de ruim
te voor gem

eenten om
 verschil-

lende uitkom
sten te kiezen w

ordt beperkt door de relatief kleine om
vang van het lokaal 

belastinggebied. D
e gem

eentelijke inkom
sten kom

en voor ongeveer 9 procent uit 
gem

eentelijke belastingen. D
eze belastingen betre#

en voornam
elijk de onroerendezaak-

belasting.$In het buitenland ligt dat percentage aanzienlijk hoger. D
eze$beperkte om

vang 
van het belastinggebied betekent ook dat gem

eenten m
aar beperkt kunnen di#

eren-
tiëren in de hoogte van het lokaal voorzieningenniveau.

Financiële verhoudingen
D

e voorgestane bestuurlijke richting dient zijn w
eerslag te krijgen in een grondige 

herziening van de Financiële Verhoudingsw
et. D

e herziening zou gericht m
oeten 

w
orden op de vereenvoudiging van verdeelm

odellen en een verdeling die – naast het 
borgen van een bepaald voorzieningenniveau – m

eer dan nu is gericht op het 
prikkelen van regionaal-econom

ische sam
enw

erking en de di#
erentiatie in regionale 

opgaven. D
e herziening m

oet in sam
enhang plaatsvinden m

et het voornem
en tot een 

ruim
er lokaal belastinggebied te kom

en.

44 Allers, M
. (2006). D

ecentralisatieverevening en de bekostiging van overheidsvoorzieningen. H
et derde aspiratie-

niveau en de voorkeursvolgorde tegen het licht. In: Boorsm
a, P., Allers, M

. (2006). D
e Financiële verhoudingen onder de 

loep. D
en H

aag: VN
G

-U
itgeverij. In dezelfde studie gee"

 Allers aan dat in N
ederland het derde aspiratieniveau 

w
ordt nagestreefd m

aar in de praktijk er sprake is van verschillende aspiratieniveaus (zow
el een lagere als hogere 

m
ate van verevening).
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daardoor gepakt w
orden binnen de regio’s, resulteren in een grotere regionale econo-

m
ische groei..50 M

et kw
aliteit w

ordt gedoeld op het beschikken over en inze!
en van de 

kennis en vaardigheden die horen bij deze tijd. M
et hedendaagse vaardigheden en kennis 

zijn bestuurders, volksvertegenw
oordigers en am

btenaren in staat de noodzakelijke 
verbindingen te leggen voor het inspelen op regionale opgaven.

D
e vraag is w

at verstaan m
oet w

orden onder hedendaagse vaardigheden en kennis van 
bestuurders, volksvertegenw

oordigers en am
btenaren. G

evraagde vaardigheden en 
kennis in het openbaar bestuur zijn geen vaststaand gegeven. W

at gevraagd en verw
acht 

w
ordt van m

ensen verandert in de loop van de tijd, vooral door veranderende om
stan-

digheden en nieuw
e ontw

ikkelingen. H
ier gaat het om

 drie belangrijke aspecten: het 
beschikken over een regionale oriëntatie, het verm

ogen zich aan te passen aan nieuw
e 

ontw
ikkelingen en het leggen van verbindingen. In het vorige hoofdstuk hebben w

ij al 
een en ander gezegd over de noodzaak om

 een regionale oriëntatie in het handelen te 
hebben. H

et tw
eede elem

ent betre"
 het verm

ogen om
 'exibel en snel in te spelen op 

nieuw
e ontw

ikkelingen. D
at vraagt van bestuurders, volksvertegenw

oordigers en 
am

btenaren dat zij in staat zijn zich aan te passen, snel te kunnen schakelen en te 
beschikken over de vaardigheid afw

egingen te m
aken in het licht van nieuw

 ontstane 
situaties. Van bestuurders, volksvertegenw

oordigers en am
btenaren w

ordt ook gevraagd 
concrete resultaten te boeken. D

e ontw
ikkelingen in de econom

ie nopen tot concreet 
bestuurlijk handelen..51 H

et vraagt om
 adaptief en verbindend vakm

anschap..52 
Ten$slo!

e gaat het er om
 dat bestuurders, volksvertegenw

oordigers en am
btenaren in 

staat zijn verbindingen te leggen. W
aar vroeger nadruk lag op de personen en posities, is 

de nadruk langzam
erhand m

eer kom
en te liggen op het proces en de relaties tot anderen. 

Tegenw
oordig ligt de nadruk sterk op het hebben van een gem

eenschappelijk doel. 
H

et$individuele leiderschap hee"
 plaatsgem

aakt voor m
eer collectieve vorm

en van 
leiderschap..53 D

it loopt synchroon m
et de toegenom

en onderlinge verw
evenheid van de 

econom
ische opgaven. Van bestuurders w

ordt gevraagd over de eigen schaduw
 heen te 

.50 O
ECD

 (2015). Local Econom
ic Leadership. Parijs: O

ECD
 Publishing, p. 57.; Cerfontaine, G

. (2005). Governance in de 
Randstad. U

trecht: U
niversiteit U

trecht.
.51 N

oordegraaf, M
. (2008). Professioneel bestuur: D

e tegenstelling tussen publieke m
anagers en professionals als ‘strijd om

 
professionaliteit’. Am

sterdam
: Boom

 Lem
m

a U
itgevers.; W

RR (2004). D
e staat van de dem

ocratie. D
em

ocratie voorbij de 
staat. Am

sterdam
: Am

sterdam
 U

niversity Press, p. 116.; W
RR (2006). Lerende overheid: een pleidooi voor probleem

-
gerichte politiek. Am

sterdam
: Am

sterdam
 U

niversity Press, p. 56.
.52 Binnem

a, H
., G

euijen, K., N
oordegraaf, M

. (2013). Verbindend vakm
anschap: D

e uitdaging van tegelijk loslaten en 
sam

enbrengen. U
trecht: U

trechtse School voor Bestuurs- en O
rganisatiew

etenschap.
.53 H

opm
an, N

., Berg, C. van den. (z.j.). Nieuw
 Publiek Leiderschap: Topam

btelijk leiderschap in tijden van verandering. 
D

en H
aag: Leiden Leadership Centre, U

niversiteit Leiden.

4.1 
Adaptief verm

ogen
Econom

ische ontw
ikkelingen versnellen, grijpen sterker op elkaar in en kunnen onverw

ach-
te, disruptieve consequenties hebben. D

e econom
ische w

erkelijkheid is, om
 het bondig 

sam
en te va!

en, com
plexer en m

inder voorspelbaar gew
orden. Van ondernem

ers in 
N

ederlanders w
ordt verw

acht dat zij kunnen inspelen op deze toegenom
en com

plexiteit. 
“Een goed functionerende econom

ie hee"
 door het continue proces van variatie en selectie 

het verm
ogen om

 zich aan te passen als de om
standigheden door technologische ontw

ikke-
lingen, nieuw

e m
achtsverhoudingen of verschuivende m

arktevenw
ichten veranderen”..55 

D
at betekent ook iets voor het openbaar bestuur. H

et openbaar bestuur m
oet in staat zijn 

ondernem
ers de ruim

te te geven om
 op die veranderingen te kunnen inspelen. In een w

ereld 
w

aarin econom
ische ontw

ikkelingen com
plexer en dynam

ischer kunnen zijn, is het “van 
belang vroegtijdig oog te hebben voor trends en na te denken over de vraag hoe beleid 
daarop kan inspelen”, stelt M

aarten Cam
ps, secretaris-generaal van EZ..5. O

m
 daarop te 

kunnen inspelen m
oeten w

et- en regelgeving nieuw
e ontw

ikkelingen en innovaties niet te 
veel in de w

eg staan, uiteraard m
et oog voor de borging van publieke belangen. H

et 
openbaar bestuur m

oet ook in staat zijn bestaande plannen aan te passen aan nieuw
 

ontstane w
erkelijkheden in plaats van rigide vast te houden aan datgene w

at in het verleden 
is afgesproken. D

at pleit voor een openbaar bestuur dat voldoende adaptief is..5/ H
et gaat 

om
 vraagstukken w

aarvan de richting van de ontw
ikkeling ongew

is is, w
aar norm

atieve 
opva!

ingen over bestaan en w
aarvan de uitkom

sten hoogst onzeker zijn. Bij dergelijke 
opgaven volstaat het niet om

 het reguliere instrum
entarium

 te gebruiken. Een openbaar 
bestuur dat zich snel en 'exibel kan aanpassen aan nieuw

e situaties en opgaven, kan zo een 
bijdrage leveren aan het econom

isch verm
ogen van de regio. D

at hee"
 consequenties voor 

de institutionele vorm
geving van het openbaar bestuur, m

aar het betekent m
isschien nog 

w
el veel m

eer voor de m
ensen en de m

anier van w
erken binnen het openbaar bestuur. 

4.2 
M

ensen m
aken het verschil

D
e kw

aliteit van bestuurders, volksvertegenw
oordigers en am

btenaren is cruciaal voor 
het adaptief verm

ogen van het openbaar bestuur. Kw
alitatief goede bestuurders, 

volksvertegenw
oordigers en am

btenaren kunnen hun regio’s op de kaart ze!
en en 

duidelijk m
aken w

aarin hun regio zich onderscheidt van andere regio’s. D
e kansen die 

.55 W
RR (2013). Naar een lerende econom

ie: Investeren in het verdienverm
ogen van Nederland. Am

sterdam
: Am

sterdam
 

U
niversity Press, p. 214.

.5. Cam
ps, M

. (2014). Sturen op de toekom
st. Econom

isch Statistische Berichten, nr. 4676, p. 9.
.5/ Aghina, W

., Sm
et, A. de, W

eerda, K. (2015). Agility: it rhym
es w

ith stability. M
cKinsey Q

uarterly, 4.; Bazigos, M
., Sm

et, 
A. de, G

agnon, C. (2015). W
hy agility pays. M

cKinsey Q
uarterly, 4.
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Zijn Am
sterdam

se collega W
illem

 de Vlugt, die van 1921 tot 1941 burgem
eester w

as, 
stond heel anders in deze discussie. Vanaf 1920 w

erd het m
ilitair vliegkam

p Schiphol 
ook voor de burgerluchtvaart gebruikt. Vanaf dat m

om
ent rich!

e het College van B&
W

 
zich op de exploitatie van het vliegveld dat door het m

inisterie van D
efensie w

erd 
beheerd. H

et w
as m

ede door de inzet van burgem
eester D

e Vlugt dat de gem
eente 

Am
sterdam

 vanaf april 1926 de luchthaven voor veertig jaar in bruikleen kreeg. H
et 

econom
isch belang van het vliegveld w

erd in de hoofdstad onderkend, w
ant in de 

daaropvolgende jaren investeerde de gem
eente ongeveer zeven m

iljoen gulden om
 de 

luchthaven aan te passen aan de snel veranderende eisen van het (inter)nationale 
luchtverkeer. H

alverw
ege de jaren dertig ontstond het plan een nieuw

e, nationale 
luchthaven in de buurt van Leiderdorp aan te leggen. D

it w
as een plan van de 

toenm
alige m

inister van W
aterstaat, Johannes van Buuren. M

ede door de persoonlijke 
interventie van burgem

eester D
e Vlugt kw

am
 het echter niet zo ver. In oktober 1938 

w
erd – na overleg tussen de gem

eente Am
sterdam

 en het rijk – besloten dat Schiphol 
de nationale luchthaven zou w

orden...0

O
penbaar bestuur is m

ensenw
erk. D

aar w
illen w

ij ons rekenschap van geven door ook te 
w

ijzen op het belang van nieuw
e gedragsw

etenschappelijke inzichten. H
oe w

ij ons 
gedragen als individuen of als groep kom

t voor uit sociaal-psychologische processen. 
H

iervoor bestaat nog w
einig aandacht in het denken over het openbaar bestuur...1 

Als$voorbeeld noem
en w

ij hier de ‘escalatie van com
m

itm
ent’, het sociaal-psychologisch 

m
echanism

e w
aarin een persoon of groep personen blij"

 vasthouden aan een eerder 
gem

aakte beslissing, terw
ijl feitelijke ontw

ikkelingen de onjuistheid hiervan laten zien. 
H

et is voor m
ensen heel onnatuurlijk om

 in gang geze!
e trajecten (voortijdig) te beëindi-

gen. Klassiek in dit verband is het voorbeeld van het doen van vervolginvesteringen in 
verlieslijdende projecten in de hoop dat de extra investering alles ten goede zal keren. 
H

et$is een m
echanism

e dat zich ook op veel plaatsen in het openbaar bestuur voordoet, 
zoals bij de aankoop van de Fyra-treinen of de realisatie van burgerluchthaven Tw

ente...2

D
e aanw

ezigheid en beschikbaarheid van goede bestuurders en volksvertegenw
oordigers is 

geen vanzelfsprekendheid. D
rie ontw

ikkelingen leiden ertoe dat de beschikking krijgen over 

..0 Kaal, H
. (2008). O

ndernem
end bestuur: D

e betrokkenheid van de burgem
eesters van Am

sterdam
, Ro!

erdam
 en 

D
en H

aag bij de lokale econom
ie, Stadsgeschiedenis, 3, pp. 40-61.

..1 Schulz, M
., Chin-A-Fat, N

., Tw
ist, M

. van, Steen, M
. van der, Bressers, D

. (2016). Zand in het raderw
erk. Escalatie van 

com
m

itm
ent als patroon in het openbaar bestuur. D

en H
aag: N

ederlandse School voor het O
penbaar Bestuur

..2 N
SO

B (2015). Tussen begrijpen en begrip tonen: Een evaluatieonderzoek naar de gebiedsontw
ikkeling luchthaven Tw

ente e.o. in 
relatie tot de besluitvorm

ing van de gem
eente Enschede. D

en H
aag: N

ederlandse School voor O
penbaar Bestuur.

stappen en m
ensen bij elkaar te brengen..5, Een van de kerncom

petenties die hieraan 
w

ordt verbonden, w
ordt verw

oord als ’facilitative leadership style’..5- H
et gaat daarbij 

om
 eigenschappen als richting geven, w

erken aan een lange term
ijnvisie, w

aar nodig 
grenzen overschrijden, w

eten te m
otiveren en draagvlak te creëren..54 D

it verbindend 
verm

ogen is een van de basiscom
petenties die bestuurders dienen te bezi!

en...5 Van 
bestuurders w

ordt bijvoorbeeld gevraagd de actieve steun van de inw
oners te m

obilise-
ren voor processen die vaak betrekking hebben op verandering, groei, di#

erentiatie en de 
uitdaging van het opgeven van oude gew

oonten en gebruiken ter vervanging van nieuw
e 

die nog niet direct als vanzelfsprekend en betrouw
baar w

orden beschouw
d. D

e invulling 
van w

at dat sam
enbindend leiderschap precies inhoudt, kan van regio tot regio in 

N
ederland verschillen. In het ene geval kan dat betekenen dat bestuurders voor de 

troepen uitlopen m
et een visie op de toekom

st, in het andere geval kan sam
enbindend 

leiderschap juist gericht zijn op faciliteren en partners in positie brengen. H
et kom

t erop 
neer dat bestuurders de durf m

oeten hebben hun rol aan te passen aan de opgave.... 

N
aar een nationale luchthaven

Een tre#ende illustratie voor de betekenis van individuen is de discussie over de 
nationale luchthaven aan het begin van de tw

intigste eeuw
. In de eerste decennia van de 

tw
intigste eeuw

 w
as de betekenis van een nabijgelegen luchthaven voor de lokale of 

regionale econom
ie – in tegenstelling tot nu../ – zeker nog niet evident. Toen in de jaren 

tw
intig en dertig de discussie over een eigen vliegveld w

erd gevoerd, w
aren er burge-

m
eesters die de noodzaak hiervan niet zagen, zoals de H

aagse burgem
eester Jacob 

Patijn (van 1918 tot 1930). D
estijds had de H

aagse Kam
er van Koophandel een voorstel 

voor een eigen luchthaven gedaan, m
aar de burgem

eester had hierop verkondigd dat 
het nog w

el tw
intig jaar zou duren voordat D

en H
aag zijn eigen luchthaven zou hebben.

.5, Karsten, N
., Schaap, L., H

endriks, F., Zuydam
, S. van, Leenknegt, G

. (2014). M
ajesteitelijk en m

agistratelijk: 
D

e"Nederlandse Burgem
eester en de Staat van het Am

bt. Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, D
EM

O
S 

Centrum
 voor Beter Bestuur en Burgerschap.

.5- G
reasley, S., Stoker, G

. (2008). M
ayors and U

rban G
overnance: D

eveloping a Facilitative Leadership Style. 
Public"Adm

inistration Review, 4, pp. 722-730.
.54 N

oordegraaf, M
. (2008). Professioneel bestuur: D

e tegenstelling tussen publieke m
anagers en professionals als ‘strijd om

 
professionaliteit’. Am

sterdam
: Boom

 Lem
m

a U
itgevers.; W

RR (2004). D
e staat van de dem

ocratie. D
em

ocratie voorbij de 
staat. Am

sterdam
: Am

sterdam
 U

niversity Press, p. 116.; W
RR (2006). Lerende overheid: een pleidooi voor probleem

ge-
richte politiek. Am

sterdam
: Am

sterdam
 U

niversity Press, p. 56.
..5 Cachet, L., Karsten, N

., Schaap, L. (2009). Tussen Trends en Toekom
st: Verkenning naar de Toekom

st van de 
Burgem

eestersfunctie. D
en H

aag: N
ederlands G

enootschap van Burgem
eesters.

... Essa%, M
., Boogers, M

., Plat, T. (2015). D
e Stadbestuurder van de toekom

st: Leiderschap in vitale coalities. D
en H

aag: 
M

inisterie van BZK.
../ Kasarda, J. (2012). Aerotropolis: The W

ay W
e’ll Live Next. N

ew
 York: Farrar, Straus and G

iroux.
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kw
alitatief goede bestuurders en volksvertegenw

oordigers lastiger gaat w
orden. In de 

eerste plaats is duidelijk dat politieke partijen – m
et een rekruteringsfunctie voor bestuur-

ders en volksvertegenw
oordigers – steeds m

inder (actieve) leden hebben, w
aardoor de vijver 

w
aaruit bestuurders en volksvertegenw

oordigers m
oeten voortkom

en steeds kleiner w
ordt. 

In de tw
eede plaats is er sprake van politieke versplintering op gem

eentelijk en provinciaal 
niveau. D

e versplintering kom
t tot uitdrukking in de grotere volatiliteit van het electoraat 

door de toenam
e van het aantal partijen dat deelneem

t aan verkiezingen en door de 
toenam

e van het aantal partijen dat noodzakelijk is om
 tot een coalitie te kom

en. D
aardoor 

is de om
loopsnelheid binnen het openbaar bestuur ook toegenom

en w
aardoor bestuurders 

en volksvertegenw
oordigers m

inder lang op hun plek zi!
en. H

et gevolg is dat m
ensen m

et 
m

inder ervaringsdeskundigheid in het openbaar bestuur zi!
en, m

aar het hee"
 ook gevolgen 

voor het collectief geheugen. Als laatste kan gew
ezen w

orden op de toegenom
en invloed 

van m
ediacratie die bijdraagt aan een grotere afrekencultuur binnen het dem

ocratische 
systeem

. D
at draagt niet bij aan de vergroting van de aantrekkelijkheid om

 bestuurder of 
volksvertegenw

oordiger te w
orden. D

eze ontw
ikkelingen baren zorgen om

dat m
ensen het 

verschil kunnen m
aken. In het buitenland w

ordt versterking van de aantrekkelijkheid van 
bestuurlijk leiderschap ook gevonden in een aantal institutionele hervorm

ingen, onder 
andere door de invoering van gekozen burgem

eesters, zoals bijvoorbeeld in D
uitsland...3 

D
aarbij is bij de rechtstreekse verkiezing van de O

berbürgerm
eister kenm

erkend dat 
enerzijds sprake is van een eigen dem

ocratisch m
andaat en anderzijds de dagelijkse 

bestuurders doorgaans verschillende politieke achtergronden hebben w
aardoor ook de 

politieke sam
enw

erking m
et de gem

eenteraden w
ordt bevorderd. In ons w

erkbezoek aan 
D

uitsland kw
am

 naar voren dat veel O
berbürgerm

eisters in het econom
isch succesvolle 

D
uitsland – m

et succes – een voortrekkersrol hebben in de regionaal econom
ische sam

en-
w

erking. H
oew

el de sturingsm
ogelijkheden om

 de juiste m
an of vrouw

 op de juiste plaats te 
krijgen binnen de huidige N

ederlandse context gering zijn, is het nu al w
el m

ogelijk de 
aantrekkelijkheid te vergroten om

 volksvertegenw
oordiger of bestuurder te w

orden. D
at kan 

bijvoorbeeld door de verbetering van arbeidsvoorw
aarden en door het schrappen van een 

aantal vereisten, zoals het w
oonplaatsvereiste.

N
aast selectie en rekrutering is opleiding van belang voor bestuurders, volksvertegenw

oor-
digers en am

btenaren. Tijden veranderen en het is belangrijk dat m
ensen nieuw

e kennis en 
vaardigheden opdoen die passen bij ontw

ikkelingen in de w
ereld. H

et opleidingsaanbod 
binnen het openbaar bestuur voor bestuurders, volksvertegenw

oordigers en am
btenaren 

sluit echter niet voor alle doelgroepen even goed aan. D
aarnaast is zichtbaar dat m

ensen 

..3 Borraz, O
., John, P. (2004). The Transform

ation of U
rban Political Leadership in W

estern Europe. International Journal 
of Urban and Regional Research, 28, 1, pp. 107–120.

– zeker als zij reeds enige tijd een bepaalde functie uitoefenen – m
inder vaak scholing 

volgen..., Vakm
anschap houdt echter in dat regelm

atig w
ordt gere'ecteerd op de eigen 

kennis en vaardigheden. H
et is noodzakelijk dat bestuurders, volksvertegenw

oordigers en 
am

btenaren zich regelm
atig laten (bij)scholen om

 te leren hoe zij m
oeten om

gaan m
et 

nieuw
e ontw

ikkelingen en hoe dit in andere organisaties w
ordt opgepakt.

Com
petenties van bestuurders en am

btenaren
M

ensen m
aken het verschil. D

e constatering dat de betekenis van goede m
ensen van 

evident belang is voor het presteren van dat openbaar bestuur, betekent ook dat deze 
bestuurders, volksvertegenw

oordigers en am
btenaren m

eegaan m
et hun tijd, kennis 

hebben van ontw
ikkelingen en over vaardigheden beschikken die hen in staat stellen 

adaptief en 'exibel te zijn. D
at betekent in ieder geval het verm

ogen te denken in het 
belang van de regio, kennis te hebben van relevante technologische ontw

ikkelingen en 
te kunnen inspelen op nieuw

e en onverw
achte ontw

ikkelingen en kansen.

Selectie en rekrutering
In de pro%elschets en benoem

ingsprocedures, alsm
ede opleiding en ondersteuning, 

van bestuurders, volksvertegenw
oordigers en am

btenaren zal een groter gew
icht 

w
orden toegekend aan die functievereisten die van belang zijn voor het huidige 

tijdsgew
richt. D

it betekent ook dat de selectie-/vertrouw
enscom

m
issies deze 

com
petenties in belangrijke m

ate m
eew

egen. Tevens vraagt dit inzet van politieke 
partijen bij de rekrutering van bestuurders en volksvertegenw

oordigers.

Vergroting van aantrekkelijkheid
D

e aantrekkelijkheid van het am
bt kan vergroot w

orden door verbetering van arbeids-
voorw

aarden en het schrappen van eisen, zoals het w
oonplaatsvereiste voor bestuurders.

O
pleiding

Bestuurders, volksvertegenw
oordigers en am

btenaren ontvangen gedurende hun 
loopbaan adequate (bij)scholing, zodat zij up-to-date blijven over nieuw

e ontw
ikke-

lingen en inzichten. D
at vergt een actueel en passend opleidingsaanbod voor de 

verschillende doelgroepen. Binnen dit opleidingsaanbod zou een deel van het 
curriculum

 m
oeten bestaan uit het leren denken vanuit de regio.

.., Stichting A+O
-fonds G

em
eenten (2010). M

onitor O
&

O
-beleid gem

eenten. Nulm
eting w

erknem
ers. D

en H
aag: Stichting 

A+O
-fonds G

em
eenten.
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4.3 
Continu verbeteren en leren

H
ierboven ging het vooral over de kw

aliteit van bestuurders, volksvertegenw
oordigers en 

am
btenaren binnen het openbaar bestuur. Een tw

eede aspect van een groter adaptief 
verm

ogen is de m
anier w

aarop en de houding w
aarm

ee vraagstukken binnen het 
openbaar bestuur w

orden aangepakt. 

4.3.1 
Continue verbetering

Beleidsvorm
ingsprocessen binnen het openbaar bestuur hebben een lineair karakter. 

Zij doorlopen de volgende fasen: agendavorm
ing, beleidsvoorbereiding, besluitvorm

ing, 
uitvoering en evaluatie. D

eze aanpak volstaat niet m
eer bij de econom

ische vraagstukken 
die voorliggen...- D

e nadruk kom
t bij adaptief openbaar bestuur veel m

eer te liggen op 
een proces van continue verbetering. Een iteratief proces w

aarbij gew
enste uitkom

sten 
bereikt w

orden door verschillende aanpakken uit te proberen en continu te verbeteren. 
D

e huidige w
erkw

ijze verbindt zich daar niet eenvoudig m
ee. W

ij zien dat bijvoorbeeld bij 
de w

ijze w
aarop binnen de politiek afspraken w

orden gem
aakt. W

e zien grote verschillen 
in collegeakkoorden op decentraal niveau. Som

m
ige zijn op hoofdlijnen geform

uleerd en 
verw

oorden vooral strategische doelen, terw
ijl in andere akkoorden gedetailleerde 

afspraken w
orden gem

aakt over de doelen en de w
ijze w

aarop deze behaald m
oeten 

w
orden. In de jaren zeventig en tachtig w

aren er gem
eentebesturen die helem

aal geen 
onderliggende afspraken voor het vorm

en van een bestuur m
aakten. W

ij zien dat het 
proces van coalitievorm

ing op gem
eentelijk of provinciaal niveau de trends op landelijk 

niveau volgt. W
ij zijn van m

ening dat het bestaan van gedetailleerde afspraken aan het 
begin van een coalitieperiode het aanpassingsverm

ogen van het bestuur niet bevordert. 
D

e W
RR constateert ook dat het in de huidige sam

enleving w
aarin veel vraagstukken een 

grote cognitieve en norm
atieve onzekerheid kennen, niet optim

aal is een openbaar 
bestuur te hebben dat voor een kabinets- of collegeperiode gebonden is aan een 
contract, “w

aarin van tevoren volledig w
ordt vastgelegd w

at de inspanningen en 
resultaten zullen zijn”...4 Een program

m
a w

aarin op hoofdlijnen een aantal strategische 
prioriteiten of strategische doelen w

ordt bepaald, biedt volgens ons ruim
te om

 geduren-
de de rit in te spelen op nieuw

e ontw
ikkelingen binnen de regio en tot bijstellingen te 

kom
en. D

e overgang naar een andere, m
eer iteratieve aanpak van vraagstukken in het 

publieke dom
ein vraagt ook w

at van de politiek. In een dergelijk proces kom
t de nadruk 

m
inder te liggen op de vraag w

ie het uiteindelijke besluit neem
t, m

aar veel m
eer op de 

..- Lem
pert, R.J. &

 Popper, S.W
. (2005). H

igh-Perform
ance G

overnm
ent in an U

ncertain W
orld In: Kilgaard, R. en Light, 

P. High Perform
ance Governm

ent: Structure, Leadership, and Incentives. Santa M
onica: The RAN

D
 Corporation.

..4 W
RR (2006). Lerende overheid. Een pleidooi voor een probleem

gerichte politiek, Am
sterdam

: Am
sterdam

 U
niversity Press, 

p. 13.

vraag w
elke belanghebbenden bij het proces betrokken zijn gew

eest en w
elke resultaten 

zijn geboekt../5 

U
10: sturen op een andere vorm

 van legitim
iteit./.

H
et sam

enw
erkingsverband U

10 is gebaseerd op een convenant tussen de tien deel-
nem

ende gem
eenten: Bunnik, D

e Bilt, H
outen, IJsselstein, N

ieuw
egein, Stichtse Vecht, 

U
trecht, Vianen, W

oerden en Zeist. H
et verband is te typeren als een netw

erk w
aarbij de 

sam
enw

erking plaatsvindt op urgente, gezam
enlijke vraagstukken. D

aarbij is het niet 
noodzakelijk om

 de aanpak continu m
et tien gem

eenten vorm
 te geven. H

et is ook 
m

ogelijk om
 m

et vijf gem
eenten een sam

enw
erking aan te gaan, of juist breder dan de 

U
10-gem

eenten, zoals rondom
 de huisvestingsverordening w

aarbij zestien gem
eenten 

zijn betrokken. Een voorbeeld van de U
10-aanpak is het vluchtelingenvraagstuk, dat 

tijdens een van de bijeenkom
sten voor een zogenaam

de bestuurstafel w
as geagen-

deerd. Tijdens het gesprek w
erd duidelijk dat alle gem

eenten voor dezelfde uitdaging 
stonden w

aarna w
erd besloten dit vraagstuk gezam

enlijk op te pakken. D
e structuur 

w
aarin vervolgens w

ordt sam
engew

erkt, w
ordt daarbij gezien als een soort ‘klikvorm

’. 
Je m

oet de structuur ‘zo licht als kan, zo zw
aar als nodig’ m

aken. 

D
e legitim

iteit w
ordt bij de U

10 zeker niet alleen institutioneel – via de betrokkenheid 
van de gem

eenteraden – georganiseerd, m
aar ook via de vorm

geving van het proces. 
H

et gaat er dan om
 dat per opgave de juiste stappen w

orden doorlopen, de juiste 
partijen w

orden betrokken in bepaalde trajecten en de juiste inform
atie w

ordt 
verstrekt hierover. H

oew
el niet onbelangrijk gaat het er m

inder om
 dat de raden 

form
eel in iedere stap w

orden betrokken. D
e raadsleden kunnen aanw

ezig zijn bij de 
zogenaam

de U
10-cafés, w

aarin de bestuurstafels w
orden georganiseerd. D

aarm
ee zijn 

raadsleden een van de relevante partijen gew
orden en niet de enige partij. In januari 

2016 hebben de gri&
ers van de afzonderlijke gem

eenten het initiatief genom
en om

 
een U

10 Beraad(t) te organiseren, w
aarbij raadsleden en collegeleden van de tien 

gem
eenten elkaar ontm

oeten in telkens een andere U
10-gem

eente. Tijdens deze 

./5 W
RR (2004). D

e staat van de dem
ocratie. D

em
ocratie voorbij de staat. Am

sterdam
: Am

sterdam
 U

niversity Press.; 
H

endriks, F., O
staaijen, J. van, Krieken, K. van der, Keijzers, M

. (2013). Legitim
iteitsm

onitor D
em

ocratisch Bestuur 2013. 
Een m

etam
onitor van de legitim

iteit van het dem
ocratisch bestuur in Nederland. D

en H
aag: M

inisterie van BZK.; D
onk, W

. 
van de (2016). Nieuw

jaarstoespraak 2016.; Boogers, M
., Klok, P.J., D

enters, B., Sanders, M
. (te verschijnen). E&ecten van 

regionaal bestuur voor gem
eenten: Bestuursstructuur, sam

enw
erkingsrelaties, dem

ocratische kw
aliteit en bestuurlijke e&ectiviteit. 

Enschede: U
niversiteit Tw

ente.
./. O

p 8 decem
ber 2015 hee"

 een delegatie van de Studiegroep O
penbaar Bestuur een w

erkbezoek afgelegd aan het 
sam

enw
erkingsverband U

10.
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openbaar bestuur verbeterd is. W
ij w

illen hier een paar voorbeelden noem
en. In de eerste 

plaats w
illen w

ij w
ijzen op het vrijw

illige instrum
entarium

 dat overheden ter beschikking 
staat. H

ier kan het gaan om
 ex post-evaluatie-onderzoek, zoals de artikel 213b-onderzoeken 

bij gem
eenten en de rekenkam

er(com
m

issie)s./1, m
aar ook om

 breder opgeze!
e 

onderzoeksinstrum
enten, zoals benchm

arking, bestuurskrachtm
etingen en visitatie-

com
m

issies. O
nderzoek naar het generiek presteren van m

edeoverheden kw
am

 in de 
jaren tachtig op, sam

en m
et de opkom

st van het N
ew

 public m
anagem

ent. In de jaren 
daarvoor w

erden m
edeoverheden al beoordeeld op hun prestaties, m

aar bestonden er 
geen ontw

ikkelde instrum
enten voor deze beoordeling. Vanaf de late jaren negentig 

begon m
eer system

atisch onderzoek plaats te vinden naar de prestaties van gem
eenten. 

In het afgelopen decennium
 zijn deze breder opgeze!

e onderzoeksinstrum
enten op 

ad-hoc-basis ingezet om
 een overheid te m

eten op e#
ectiviteit en e&

ciëntie, zoals w
ij 

kunnen a'eiden uit de onderstaande tabel../2 Echter, van het system
atisch inze!

en van 
instrum

enten om
 overheden continu te verbeteren, is vooralsnog geen sprake. 

Visitatiecom
m

issies in Lim
burg

Een speci%eke m
ethode om

 bestuurskrachtm
etingen uit te voeren is de inzet van een 

visitatiecom
m

issie. Bij visitatiecom
m

issies ligt de nadruk op het beoordelen van de 
integrale kw

aliteit van een organisatie door een externe com
m

issie, bestaande uit 
experts en ervaringsdeskundigen. H

oew
el visitaties niet altijd gekw

ali%ceerd w
orden 

als een bestuurskrachtm
eting, is het doel evenw

el het verkrijgen van een beeld van de 
bestuurskracht van de desbetre#

ende gem
eente. Provincie Lim

burg doorliep een 
reeks visitaties in de periode 2000-2010. 

Een ona(
ankelijke com

m
issie (‘Com

m
issie Ru!

en’ bestaande uit een oud-gem
eente-

secretaris en burgem
eesters van buiten Lim

burg) w
erd ingesteld om

 de visitaties te 
verrichten. U

iteindelijk nam
en 47 gem

eenten die op de vrijblijvende uitnodiging van 
de provincie zijn ingegaan deel aan dit proces. M

et een nieuw
 ontw

ikkelde w
erkw

ijze 
doorliep Com

m
issie Ru!

en een proces w
aarin de bestuurskracht van gem

eenten op 
nog niet eerder toegepaste m

anier system
atisch w

erd doorgelicht../3 In tw
ee fasen 

./1 B&
A Consulting (2007). Leren afrekenen. Een voorlopige evaluatie van lokale en provinciale rekenkam

er(com
m

issie)s. 
D

en H
aag: B&

A Consulting.; Berenschot (2011). Evaluatie van de provinciale en gem
eentelijke rekenkam

ers. U
trecht: 

Berenschot.; Castenm
iller, P., Berg, T. van den, Peters, K. (2015). Rekenkam

er(com
m

issie)s onder de loep: verslag van 
expertbijeenkom

sten. D
en H

aag: PBLQ
/Zenc.

./2 Abm
a, K. (2012). Beoordelen van gem

eenten. N
ijm

egen: W
olf Legal Publishers.; Schutgens, J. (2014). M

et vreem
de ogen 

kijken. Visiteren van gem
eentebesturen in vergelijkend perspectief. N

ijm
egen: W

olf Legal Publishers.
./3 Korsten, A., Abm

a, K., Schutgens, J. (2007). Bestuurskracht van gem
eenten. D

el"
: Eburon.

bijeenkom
sten staan regionale onderw

erpen op de agenda, m
aar de bijeenkom

sten 
kennen geen vaste opzet.

D
em

ocratische legitim
iteit

Bij het vorm
geven van publieke processen en sam

enw
erkingsverbanden is het borgen 

van de dem
ocratische legitim

iteit een belangrijk ankerpunt. D
at kan w

orden versterkt 
door afspraken te m

aken over de rol van de gem
eenteraad binnen intergem

eentelijke 
sam

enw
erking, door vooraf duidelijke kaders te stellen en door afspraken te m

aken 
over de verantw

oording. In de vorm
geving hiervan is m

eer di#
erentiatie w

enselijk om
 

beter aan te sluiten op m
aatschappelijke opgaven en verbanden. D

aarbij past een 
adaptieve rol van gem

eenteraden en verschui"
 de nadruk op de vraag hoe belang-

hebbenden in het proces betrokken zijn en of de uitkom
sten overeenkom

en m
et door 

gem
eenteraden vastgestelde doelen.

Continue verbetering 
Processen binnen het openbaar bestuur m

oeten een sterker iteratief karakter krijgen, 
zodat econom

ische opgaven op een adaptieve m
anier geadresseerd kunnen w

orden. 
D

e kern daarbij is dat strategische doelen w
orden geform

uleerd, zonder dat daarbij 
SM

ART w
ordt vastgelegd hoe die doelen bereikt m

oeten w
orden.

4.3.2 Lerend verm
ogen

Bij een houding die gericht is op continue verbetering is het belangrijk dat overheden zich 
m

eer als lerende organisatie gedragen. D
aarbij gaat het om

 w
aarden als kennis, leren, 

autonom
ie en kw

aliteit..// O
verheden m

oeten in staat zijn te leren van ervaringen en het 
geleerde vervolgens toe te passen in nieuw

e situaties. D
it is belangrijk om

dat door te 
leren van eerdere ervaringen nieuw

e processen continu verbeterd kunnen w
orden. 

Vaak$w
ordt gesteld dat het openbaar bestuur daartoe op dit m

om
ent onvoldoende in 

staat is w
aarbij de Rijksoverheid vooral als referentiepunt w

erd gebruikt../0 W
ij hebben 

gekeken in hoeverre het decentraal bestuur beschikt over lerend verm
ogen. Als w

ij de 
afgelopen decennia in ogenschouw

 nem
en, zien w

ij dat het lerend verm
ogen van het 

.// N
oordegraaf, N

. (2015). Public M
anagem

ent. Perform
ance, Professionalism

 and Politics, Londen: Palgrave.
./0 W

RR (2006). Lerende overheid: een pleidooi voor probleem
gerichte politiek. Am

sterdam
: Am

sterdam
 U

niversity Press.; 
N

ationale O
m

budsm
an (2015). Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. D

en H
aag: D

e N
ationale O

m
budsm

an, 
pp. 42-43.
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4.4.1 D
eregulering binnen het openbaar bestuur

N
ederland is een land van regels..05 Binnen de N

ederlandse bestuurscultuur bestaat de 
neiging veel vast te leggen in voorschri"

en, w
e!

en en regelgeving. D
at hee"

 zeker zijn 
m

erites in het licht van rechtszekerheid en transparantie, m
aar het hee"

 ook een 
keerzijde. Regelgeving beperkt de m

anoeuvreerruim
te en de handelingssnelheid van het 

openbaar bestuur. Bestuurders lopen aan tegen datgene w
at niet kan of krijgen te m

aken 
m

et enorm
 gedetailleerde regelgeving van hoe het w

el m
ag. In de organieke w

etgeving 
voor het openbaar bestuur zien w

ij dat terug, zoals w
ij hierboven ook al aan de orde 

hebben gesteld bij de observatie van bestuurlijke uniform
iteit. W

ij zijn geneigd de 
inrichting en de spelregels binnen het openbaar bestuur vast te leggen. Een voorbeeld 
daarvan is de reeds eerder genoem

de W
et gem

eenschappelijke regeling, w
aarin exact 

om
schreven is op w

elke w
ijze gem

eenten op publiekrechtelijke basis m
et elkaar m

oeten 
sam

enw
erken. D

e vraag is of het gedetailleerd vastleggen van regels de adaptiviteit van 
het openbaar bestuur vergroot. In de praktijk zien w

ij dan ook dat veel overheden 
sam

enw
erking buiten de W

gr aangaan, om
dat zij een grotere 'exibiliteit w

ensen dan de 
publiekrechtelijke basis van de W

gr kan bieden. W
ij w

illen hier tw
ee punten naar voren 

brengen. In de eerste plaats constateren w
ij dat w

et- en regelgeving w
ordt opgesteld 

vanuit de opgaven en w
aarden van het heden. D

e kans is w
aarschijnlijk dat die opgaven 

en w
aarden in de toekom

st veranderd zijn, w
aardoor de vastgelegde regels lastiger toe te 

passen zijn op de nieuw
e situatie. In de tw

eede plaats leggen w
et- en regelgeving 

standaardsituaties vast, terw
ijl econom

ische opgaven w
aarm

ee het openbaar bestuur 
w

ordt geconfronteerd vaak ook uitzonderingsgevallen betre#
en. Situaties w

aarin van het 
openbaar bestuur juist m

aatw
erk en w

endbaarheid w
ordt gevraagd. Te gedetailleerde 

regelgeving w
erkt dit m

aatw
erk tegen. D

aarom
 pleiten w

ij voor een grotere deregulering 
in het openbaar bestuur, w

aarbij de ordenende verantw
oordelijkheid van het rijk niet uit 

het oog m
ag w

orden verloren. H
et uitgangspunt m

oet daarbij zijn dat w
et- en regelgeving 

instrum
enten zijn om

 vraagstukken (ook de econom
ische) op te lossen en kansen te 

verzilveren, w
aarbij oog bestaat voor bepaalde publieke w

aarden. D
e trend naar m

eer 
ruim

te binnen de bestaande w
et- en regelgeving zien w

ij ook buiten de discussie over de 
inrichting en w

erkw
ijze van het openbaar bestuur. O

p 20 juli 2015 stuurde de m
inister van 

Econom
ische Zaken een brief aan de Kam

er, w
aarin hij het volgende schreef: “W

et- en 
regelgeving kunnen een belangrijke stim

ulans zijn voor vernieuw
ing, bijvoorbeeld door 

m
axim

um
eisen te stellen aan het energieverbruik. Echter, regels kunnen ook een 

vertragende of verhinderende w
erking hebben op innovatie en verouderd raken door 

technologische en m
aatschappelijke ontw

ikkelingen. D
it kom

t doordat w
et- en regel-

.05 Pleij, H
. (2015). M

oet kunnen. O
p zoek naar de Nederlandse identiteit. Am

sterdam
: Prom

etheus.

w
erd alle gem

eenten gevraagd op basis van het eigen vastgesteld beleid tw
ee 

pro%elen op te stellen: een opgavenpro%el en een bestuurskrachtpro%el. In de eerste 
fase w

erd gem
eenten gevraagd te form

uleren w
at hun bestuurlijke am

bities en 
opgaven zijn (opgavenpro%el). In de tw

eede fase w
erd door de visitatiecom

m
issie 

bepaald w
at er van de opgaven terechtgekom

en is. O
p basis hiervan w

erd het 
bestuurskrachtpro%el opgesteld. D

e gem
eenten w

erd gevraagd hier opvolging aan te 
geven door verbeteracties zelf te form

uleren en hier vervolgens verslag van te doen 
aan G

edeputeerde Staten../, D
it hee"

 geleid tot verbeteracties van de gem
eente zelf 

(onder andere op het terrein van intergem
eentelijke sam

enw
erking), acties van het 

provinciebestuur om
 m

eer sam
enw

erking te krijgen of over te gaan tot herindeling. 
Vergelijkbare trajecten, hoew

el niet visitatie genoem
d, w

erden gedaan in onder 
andere provincie N

oord-Brabant (Visiedocum
ent ‘(Veer)Krachtig Bestuur’ op basis van 

de analyse van Com
m

issie H
uijbregts./-) en in provincie G

roningen (Com
m

issie 
Bestuurlijke Toekom

st G
roningen m

et het rapport ‘G
renzeloos G

unnen’./4). 

Lerend verm
ogen

H
et lerend verm

ogen van het openbaar bestuur m
oet versterkt w

orden, m
et nam

e op 
institutioneel niveau. O

rganisaties binnen het openbaar bestuur – w
aaronder 

intergem
eentelijke sam

enw
erkingsverbanden + m

oeten gestim
uleerd w

orden 
regelm

atig te bekijken of zij hun econom
isch presteren kunnen verbeteren. D

at kan 
onder m

eer door het uitvoeren van benchm
arks of het laten uitvoeren van visitaties.

4.4 
Institutionele ruim

te voor adaptiviteit
In deze laatste paragraaf gaan w

ij in op de institutionele ruim
te die aanw

ezig m
oet zijn om

 
te kom

en tot een groter adaptief verm
ogen. D

at zegt iets over de ruim
te die gecreëerd 

w
ordt om

 institutionele vorm
en te kiezen die passen bij nieuw

e econom
ische opgaven 

(4.4.1) en de uniform
e w

ijze w
aarop bepaalde taken en verantw

oordelijkheden zijn 
belegd$(4.4.2).

./, Korsten, A. (2004). Visiteren van gem
eentebesturen. Bestuursw

etenschappen, 4, pp. 305-324.
./- Provincie N

oord-Brabant (2014). Visiedocum
ent (veer)krachtig bestuur in Brabant: Leiderschap en dienstbaarheid. D

en 
Bosch: Provincie N

oord-Brabant.
./4 Provincie G

roningen (2013). Grenzeloos Gunnen: Advies over de m
aatschappelijk urgente vernieuw

ingen van de bestuurlijk 
organisatie en de bestuurscultuur in Groningen. G

roningen: Provincie G
roningen.
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geving vaak is ingericht op bestaande processen terw
ijl innovatieve producten en 

diensten juist een nieuw
e m

anier van w
erken introduceren”..0. In zijn brief gaat de 

m
inister in op een aantal econom

ische sectoren w
aarin de toekom

stbestendigheid van 
w

et- en regelgeving aan de orde is. W
ij benadrukken dat het van toenem

end belang is om
 

toekom
stbestendige regelgeving op te stellen, om

dat ontw
ikkelingen steeds sneller gaan 

en het steeds onzekerder is w
at de gevolgen van deze ontw

ikkelingen zijn. 

Betere regelgeving op Europees niveau
Als een sam

enw
erkingsverband van overheden en bedrijven Europese fondsen w

il 
aanboren voor het realiseren van een (door de EU

 gestim
uleerde) innovatieve vorm

 
van energieopslag, is het niet m

ogelijk om
 via één procedure subsidie aan te vragen bij 

het betre#
ende structuurfonds. O

m
dat de regels op het gebied van staatssteun en 

aanbesteden van toepassing zijn, m
oet de aanvraag bij verschillende D

irectoraten-
generaal van de Europese Com

m
issie w

orden ingediend. D
ie hanteren ieder hun eigen 

beleid, en term
inologie en procedures zijn niet op elkaar afgestem

d. D
eze regelgeving 

is som
s tegenstrijdig. D

at leidt tot rechtsonzekerheid, overbodige adm
inistratieve 

lasten, vertraging in de planning en hogere kosten. Europese w
etgeving w

ordt m
eer 

en m
eer door m

edeoverheden uitgevoerd, m
aar het blijkt dat dit in de dagelijkse 

praktijk onnodig kan knellen..0/ D
aarom

 w
ordt op Europees niveau ook ingezet op het 

verbeteren van regelgeving en het terugdringen van regeldruk: het Be!er Regulation 
program

m
a..00 D

eze inzet m
oet niet alleen tot positieve resultaten leiden voor 

ondernem
ers en bedrijven, m

aar ook voor lokale en regionale overheden.

D
e noodzaak voor institutionele ruim

te geldt ook als naar het interbestuurlijke toezicht 
w

ordt gekeken. D
e achterliggende vraag daarbij is of de traditionele hiërarchische rol van 

provincies (als naastgelegen bestuurslaag) naar gem
eenten toe nog w

el in alle gevallen 
terecht is. In 2012 w

erd de W
et Revitalisering generiek toezicht (W

et Rgt) ingevoerd. 
D

eze$w
et m

oest resulteren in een e&
ciënter, e#

ectiever en transparanter stelsel van 
interbestuurlijk toezicht. In de W

et Rgt w
ordt uitgegaan van de volgende principes: 

nabijheid (toezicht door de m
eest nabijgelegen bestuurslaag), enkelvoudigheid en 

sam
enw

erking (één toezichthouder of anders sam
enw

erking), selectiviteit en proportiona-
liteit (afw

eging of de interventie w
el noodzakelijk is) en vertrouw

en en terughoudendheid 

.0. Kam
erstukken II, 2014-15, 33009, nr. 10.

.0/ IPO
 (2015). Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving. D

en H
aag: H

et Interprovinciaal O
verleg.

.00 Kam
erstukken II, 2014-15, 22112, nr. 1983.

(vertrouw
en in goede taakuitvoering door m

edeoverheden en op de w
erking van het 

horizontaal toezicht tussen college en volksvertegenw
oordiging). H

oew
el de W

et Rgt tot 
verbetering hee"

 geleid, blijkt dat vanuit de provincies hierover w
ordt aangegeven dat het 

horizontale toezicht nog onvoldoende is om
 te volstaan m

et sober en selectief toezicht 
vanuit de provincie. Bovendien – zo w

ordt vanuit provincies aangegeven – is behoorlijk 
gespecialiseerde kennis nodig van bijvoorbeeld m

edew
etgeving die van raadsleden niet 

verw
acht kan w

orden. D
oor de gem

eenten w
ordt echter aangegeven dat m

eer gew
erkt zou 

m
oeten w

orden vanuit het vertrouw
ensprincipe. M

eer principieel van aard is het gegeven 
dat de rol van hiërarchische toezichthouder naast die van adviseur kan leiden tot belangen-
verstrengeling en verw

arrende verhoudingen..01 D
eze belangenverstrengeling en verw

ar-
rende verhoudingen w

orden versterkt om
dat provincies in toenem

ende m
ate partner-

schappen zoeken m
et gem

eenten voor het oplossen van econom
ische opgaven. D

at blijkt 
bijvoorbeeld bij de Regionale U

itvoeringsdiensten (RU
D

’s), w
aarbij de provincie toezicht-

houder is gebleven m
aar de facto ook zijn eigen functioneren binnen de RU

D
 beoordeelt. 

Ten slo!
e – en dat is aanvullend op het bovenstaande – w

erd in diverse gesprekken de 
vraag gesteld of de provincie nog w

el de m
eest geschikte bestuurslaag is om

 toezicht te 
houden op (grote) gem

eenten. In de praktijk is het am
btelijk apparaat van grote steden als 

Am
sterdam

 en Ro!
erdam

 beter geëquipeerd dan de naastgelegen provinciale laag. 
D

at$geldt vooral voor de com
plexe %nanciële huishouding van grote gem

eenten.

M
eer adaptiviteit door ontslakken

In het kader van de Actieagenda Bouw
 die in 2012 is ontw

ikkeld, is ‘ontslakken’ als 
w

erkw
ijze geïntroduceerd door het Actieteam

 O
ntslakken G

ebiedsontw
ikkeling m

et 
het doel om

 sneller, goedkoper en 'exibeler te w
erken..02 D

e aanleiding voor dit 
initiatief is de ervaring dat bij gebiedsontw

ikkeling lokale regelgeving, zoals beleids-
nota’s, verordeningen en bestem

m
ingsplannen, een rem

 zet op de realisatie van 
regionale opgaven. H

et Actieteam
 benadrukt dat niet alleen de w

et- en regelgeving de 
‘boosdoener’ is, m

aar ook dat de houding van betrokkenen in veel gevallen een 
vertragende w

erking hee"
. O

p basis van deze w
aarnem

ingen hee"
 het Actieteam

 
O

ntslakken G
ebiedsontw

ikkeling – dat bestaat uit lokale bestuurders, w
etenschappers 

en ondernem
ers – veertig acties geform

uleerd die op lokaal niveau kunnen w
orden 

uitgevoerd om
 te ‘ontslakken’. H

et is niet alleen aan overheden, m
aar ook aan 

m
arktpartijen om

 deze acties uit te voeren. D
eze acties lopen uiteen van het ‘ontkop-

.01 Tw
ynstra G

udde (2015). Tussenm
eting herziene stelsel van Interbestuurlijk toezicht. D

en H
aag: M

inisterie van BZK.
.02 Zeeuw

, W
. de, Feijtel, J. (2013). O

ntslakken van gebiedsontw
ikkeling: W

eken voor sneller, goedkoper en $exibeler acteren. 
D

el"
: Cencobouw

.
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als opgaven en verantw
oordelijkheden sam

engebracht w
orden, oplossingen e#

ectiever 
en e&

ciënter tot stand zullen kom
en. D

it leidt ook tot verm
indering van bestuurlijke drukte, 

die een positief e#
ect hee"

 voor het econom
ische groeiverm

ogen in een gebied..0- 
O

pgaven concentreren zich in toenem
ende m

ate op regionaal niveau, m
aar er bestaan 

verschillen tussen de regio’s in N
ederland. In som

m
ige delen van N

ederland bevindt dit 
regionale niveau zich tussen de schaal van de provincie en gem

eenten binnen de provinciale 
grenzen, in andere delen valt dit regionale niveau sam

en m
et dat van de provincie. En in 

w
eer andere delen zullen regio’s delen van m

eer provincies om
va!

en of zelfs de landsgrenzen 
overschrijden. Een eenvorm

ige, optim
ale toedeling van taken is daarom

 in onze ogen 
suboptim

aal. Eerder m
oet ook hier di#

erentiatie m
ogelijk zijn, w

aardoor de adaptiviteit van 
het openbaar bestuur toeneem

t. W
ij w

erken hieronder drie situaties uit.

D
e eerste situatie betre"

 regio’s w
aar m

eerdere grotere gem
eenten aanw

ezig zijn, zoals 
in de regio Arnhem

-N
ijm

egen. D
eze gem

eenten zijn binnen de regio in staat de verant-
w

oordelijkheden en taken uit te voeren en zijn ongeveer gelijkw
aardig aan elkaar. 

D
e$belangrijkste econom

ische opgaven m
oeten hier gezam

enlijk vanuit deze gem
eenten 

opgepakt w
orden. D

it correspondeert m
et de w

ijze w
aarop de huidige taakverdeling is 

vorm
gegeven. H

et is w
el van belang dat in deze regio’s de sam

enw
erking verder geopti-

m
aliseerd w

ordt en niet vrijblijvend is, zodat niet enkele gem
eenten de noodzakelijke 

regionalisering kunnen vertragen of tegenhouden.
D

e tw
eede situatie betre"

 grootstedelijke regio’s, zoals Ro!
erdam

-D
en H

aag, 
Am

sterdam
, U

trecht en Eindhoven. In deze gebieden constateren w
ij dat een aantal 

econom
ische opgaven sam

enkom
t. H

ier geldt juist dat opgaven op grootstedelijke niveau 
het m

eest e#
ectief geadresseerd kunnen w

orden. H
et gaat om

 opgaven op het gebied 
van regionaal econom

isch beleid, verkeer en vervoer, ruim
telijke ordening, arbeidsm

arkt, 
onderw

ijs en cultuur. D
eze opgaven kom

en sterker sam
en in deze regio’s om

dat hier een 
concentratie van econom

ische activiteiten plaatsvindt. In het eerste hoofdstuk w
ezen w

ij 
al op de agglom

eratie-e#
ecten die juist in deze gebieden sterker aanw

ezig zijn dan in 
andere gebieden. D

it zijn ook niet voor niets de gebieden w
aar een aanzienlijk deel van 

het BBP w
ordt verdiend. N

aar verw
achting zal het (econom

isch) belang van deze stedelij-
ke regio’s in de kom

ende jaren verder toenem
en. D

aarm
ee w

ordt de urgentie groter om
 

deze opgaven binnen de grootstedelijke regio op te pakken. H
et ligt voor de hand de 

taken en bevoegdheden te beleggen op het niveau van de grootstedelijke regio zelf. D
it 

hee"
 consequenties voor de rol en positie van de om

liggende gem
eenten en provincies in 

.0- Ahrend, R., Farchy E., Kaplanis, I., Lem
bcke, A. (2014). W

hat M
akes Cities M

ore Productive? Evidence on the Role of Urban 
Governance from

 Five O
ECD

 Countries. O
ECD

 Regional D
evelopm

ent W
orking Papers, N

o. 2014/05. Parijs: O
ECD

 
Publishing.

pen’ van lokale regels die een gem
eente bovenop landelijke regelgeving hee"

 
gestapeld tot aan het bestrijden van louter sectorale toetsing van projectplannen. 
D

e afgelopen jaren hebben verscheidene overheden zelf invulling gegeven aan de 
(voorgestelde) acties om

 hun handelingssnelheid te vergroten bij het realiseren van 
ruim

telijke projecten. Voorbeelden van ‘ontslakpilots’ zijn de gem
eenten Leiden, 

M
aassluis, Schiedam

 en N
ieuw

egein m
et de (her)ontw

ikkeling van kantoren en 
bedrijventerrein of de gem

eente W
estland m

et de transform
atie van overheidsgebou-

w
en tot w

oningen..03 D
eze pilots hebben onder andere geresulteerd in een verbete-

ring van de lee*
aarheid en m

eer adaptiviteit voor m
arktpartijen.

D
eregulering binnen het openbaar bestuur

D
e organieke en andere relevante w

e!
en w

orden doorgelicht op m
inder verplich-

tingen (deregulering), zodat m
eer ruim

te ontstaat voor 'exibiliteit in inrichting en 
w

erkw
ijze. D

it kan bijvoorbeeld door het afscha#
en van de verplichtende toezichts-

bepalingen tussen provincies en gem
eenten. D

at kan zow
el gaan om

 toezichtsbepalingen 
uit sectorw

etgeving als volgend uit het %nancieel toezicht.

4.4.2 Flexibelere taaktoedeling
H

et uitgangspunt voor het handelen van het openbaar bestuur is het oplossen van 
econom

ische vraagstukken. D
at betekent dat de vraag w

elke overheidslaag verantw
oor-

delijk is voor w
elke taak secundair is. Verantw

oordelijkheid volgt opgave. H
et gaat er ten 

slo!
e om

 dat econom
ische opgaven snel en e#

ectief opgepakt w
orden. D

at betekent dat 
in een land w

aar niet alle opgaven in hun aard en om
vang hetzelfde zijn, di#

erentiatie 
noodzakelijk is voor het beleggen van taken en verantw

oordelijkheden. In diverse studies 
is naar voren gebracht dat verantw

oordelijkheden en taken belegd m
oeten zijn op de 

schaal w
aar de vraagstukken spelen..0, Als er bijvoorbeeld binnen een grootstedelijke 

regio problem
en bestaan in de bereikbaarheid van gebieden via het openbaar vervoer, 

dan is de kans groter dat deze problem
en opgelost w

orden binnen de regio zelf. D
aaruit 

volgt dat de bevoegdheden ook binnen de regio belegd zijn. H
et principe daarachter is dat 

.03 H
oogs, W

. de, Pennings, R. (2015). Terugblikken op drie jaar onstlakken. W
at hee% onstlakken de gem

eenten en de m
arkt 

gebracht? D
el"

: Cencobouw
.

.0, G
em

engde Com
m

issie Bestuurlijke Coördinatie (2005). Rijksbrede Takenanalyse: Je gaat er over of niet. D
en H

aag: 
Program

m
a Andere O

verheid.; CPB/PBL (2015). D
e econom

ie van de stad. D
en H

aag: Centraal Planbureau en 
Planbureau voor de Leefom

geving.
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deze regio’s. D
ie rol zal m

eer gericht zijn op het faciliteren van de gezam
enlijke regio en 

de verbinding m
et aangrenzende gebieden. 

In de derde situatie gaat het om
 regio’s w

aar de grenzen van de regio sam
envallen m

et 
die van de provincie. H

ier concentreren de econom
ische opgaven zich dus feitelijk op 

provinciaal niveau. Voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Participatiew
et w

erken de 
dertien Zeeuw

se gem
eenten sam

en m
et G

oes als centrum
gem

eente, dat daarvoor 
additionele m

iddelen krijgt. Vlissingen is de centrum
gem

eente voor Zeeland voor de 
uitvoering van m

aatschappelijke opvang en vrouw
enopvang. Beide gem

eenten vorm
en 

voor de regio Zeeland nauw
elijks de functie van een centrum

gem
eente. Zij zijn dat 

gew
orden om

dat er in de w
et is opgenom

en dat er een centrum
gem

eente m
oet zijn. 

D
e vraag is of dat helpt bij het oplossen van de opgaven die voorliggen. H

et zou m
isschien 

m
eer voor de hand liggen dat de Zeeuw

se gem
eenten en de provincie opteren voor een 

gem
eenschappelijk sam

enw
erkingsverband w

aarbij de sam
enw

erkingstaken aan de 
provincie Zeeland w

orden gedelegeerd. H
et zou in die gevallen w

aarbij de regionale 
schaal sam

envalt m
et de provinciale m

ogelijk m
oeten zijn dat gem

eentelijke taken aan 
een provincie w

orden gedelegeerd. Indien een nieuw
 regionaal bestuur sam

envalt m
et 

gem
eenten en provincie zal de toezichthoudende rol van de provincie nadere uitw

erking 
vragen. H

et openbaar bestuur m
oet die 'exibiliteit bieden.

Flexibelere taaktoedeling
In het openbaar bestuur m

oet m
eer di#

erentiatie van bevoegdheden en taken in het 
openbaar bestuur m

ogelijk zijn. H
et uitgangspunt zijn de voorliggende econom

ische 
opgaven binnen een bepaald gebied. D

at betekent dat w
anneer de regionale schaal 

sam
envalt m

et de provinciale schaal, gem
eenten en provincie gezam

enlijk opteren 
voor een regionaal sam

enw
erkingsverband inclusief de m

ogelijkheid gem
eentelijke en 

sam
enw

erkingstaken te delegeren aan de provincie (w
aar geen duidelijke centrum

-
gem

eente aanw
ezig is). Aan (grootstedelijke) regio’s kunnen provinciale taken w

orden 
gedelegeerd, indien de gem

eenten in die regio daartoe een gem
otiveerd verzoek 

indienen en de gem
eenten een voldoende robuuste om

vang hebben. In beide situaties 
kunnen bevoegdheden en taken ook w

e!
elijk w

orden gea!
ribueerd, bijvoorbeeld als 

sluitstuk van een regionaal verzoek daartoe. Flexibele taaktoedeling m
aakt deel uit 

van de voorstellen voor bestuurlijke arrangem
enten in de econom

isch regionaal-
bestuurlijke program

m
a’s en zal naar verw

achting ook in daarop volgende jaren verder 
vorm

 krijgen. 

6$
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5.2 
H

orizontaal: partnerschappen m
et bedrijven en 

kennisinstellingen
Lang niet alle econom

ische opgaven liggen direct binnen het dom
ein van het openbaar 

bestuur. Een voorbeeld kan de m
ism

atch zijn tussen het onderzoek aan een universiteit 
en het gevestigde bedrijfsleven dat binnen dezelfde regio actief is. Als het m

ogelijk is om
 

onderzoek en bedrijfsleven binnen een bepaalde regio beter op elkaar te laten aansluiten, 
kan het econom

isch verm
ogen van die regio daarm

ee w
orden versterkt. D

at geldt ook 
voor het onderw

ijs. Als het onderw
ijsaanbod is afgestem

d op de regionale arbeidsm
arkt, 

kan dat het econom
isch verm

ogen vergroten. Zo hee"
 het kabinet ingestem

d m
et een 

experim
ent, w

aarbij m
bo-scholen de ruim

te krijgen om
 op regionaal niveau gezam

enlijk 
m

et het bedrijfsleven nieuw
e opleidingen te m

aken..1/ H
et openbaar bestuur kan een 

belangrijke rol spelen in het leggen van horizontale verbindingen tussen verschillende 
dom

einen. D
it vergt van het openbaar bestuur een rol als verbinder. H

et kan daarbij gaan 
om

 het verbinden van bedrijven en kennisinstellingen, m
aar ook om

 m
aatschappelijke en 

– in toenem
ende m

ate – sociale ondernem
ers en creatieve burgers. O

m
 deze rol in te 

vullen, m
oet het openbaar bestuur partijen kunnen bew

egen om
 duurzaam

 een partner-
schap aan te gaan. D

aarbij gaat het om
 de juiste instrum

enten (5.2.1) en de juiste 
vaardig heden (5.2.2).

5.2.1 
Partnerschappen

Partijen zijn bereid sam
en te w

erken als die sam
enw

erking publieke m
eerw

aarde 
oplevert. Er zijn diverse m

ogelijkheden die het creëren van dergelijke partnerschappen 
tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven faciliteren. H

et gaat dan bijvoorbeeld 
om

 het opstellen van een econom
isch regionaal-bestuurlijk program

m
a, de aanw

ezigheid 
van een overlegplatform

 m
et de juiste stakeholders en een openbaar bestuur dat 

aanjaagt. W
ij zullen deze drie m

ogelijkheden hieronder nader uitw
erken.

5.2.1.1 
Econom

isch regionaal-bestuurlijk program
m

a
In de eerste plaats gaat het om

 het opstellen van een econom
isch regionaal-bestuurlijk 

program
m

a w
aarin gezam

enlijk gede%nieerde opgaven zijn opgenom
en. H

et gaat daarbij 
om

 strategisch geform
uleerde doelstellingen..10 Zo’n visie of program

m
a bekijkt de 

lokale econom
ie als een ecosysteem

 in plaats van als individuele jurisdicties, politieke 
m

andaten of investeringscycli..11 Aan dit econom
isch regionaal-bestuurlijk program

m
a 

zijn procesafspraken gekoppeld hoe bepaalde vraagstukken aangepakt zullen w
orden: 

.1/ Rijksoverheid (2016). Kabinet gee% m
bo-scholen m

eer ruim
te voor eigen regionaal opleidingsaanbod.

.10 Cam
ps, M

. (2016). O
nzekere w

egen naar w
elvaart. Econom

isch Statistische Berichten, 4725, p. 6-9.
.11 O

ECD
 (2015). Local Econom

ic Leadership. Parijs: O
ECD

 Publishing, p. 41.

5.1 
H

orizontale en verticale verbindingen
Econom

ische opgaven doorsnijden grenzen. Vraagstukken, econom
isch van aard of niet, 

houden zich niet aan sociaal of bestuurlijk geconstrueerde grenzen. Zo zien w
ij dat 

econom
ische opgaven zich niet beperken tot de grenzen van dom

einen, zoals publiek of 
privaat, bedrijf of kennisinstelling, onderzoek of productie. O

pgaven trekken zich ook 
niets aan bestuurlijke grenzen. Burgem

eester Ahm
ed Aboutaleb verw

oordde het tre#
end 

in zijn H
.J. Schoo-lezing: “[V]anuit de lucht zijn die grenzen niet te herkennen. Je ziet 

stedelijk gebied, m
et groene dorpen daartussenin. W

egen, rails, %ets- en w
andelpaden 

die er als een %jnm
azig net overheen liggen. Je ziet bedrijven en kantoren in alle soorten 

en m
aten: de petrochem

ische industrie in de haven, de tuinderijen in het W
estland, de 

overheidsgebouw
en in D

en H
aag en m

ensen die zich hiertussen bew
egen”..04 Erkennen 

dat econom
ische opgaven ook een zeker grenzeloos karakter hebben, hee"

 consequen-
ties voor de aanpak van deze econom

ische opgaven. D
at betekent nam

elijk dat er niet 
één eigenaar van een bepaald vraagstuk is, m

aar dat daarbij diverse partijen betrokken 
zijn. H

et gaat dan om
 het denken in term

en van cocreatie en partnerschap: het gezam
en-

lijk, vanuit gelijkw
aardigheid w

erken aan het oplossen van vraagstukken. H
et uitgangs-

punt daarbij is dat publieke w
aarde vooral gegenereerd w

ordt door gezam
enlijk hieraan 

te w
erken. Binnen onze netw

erksam
enleving gaat het daarom

 in toenem
ende m

ate om
 

het leggen van verbindingen, van relaties, van het gezam
enlijk oppakken van vraagstuk-

ken. D
oor de kw

aliteit van deze verbindingen ontstaan vervolgens w
eer nieuw

e ontw
ik-

kelm
ogelijkheden..15 In de netw

erksam
enleving hee"

 het openbaar bestuur niet zozeer 
een hiërarchische positie binnen m

aatschappelijke of econom
ische verhoudingen, m

aar is 
het een gelijkw

aardige speler gew
orden..1. 

In dit hoofdstuk gaan w
ij in op de noodzaak tot het gezam

enlijk oppakken van econo-
m

ische opgaven. W
ij m

aken daarbij een onderscheid tussen horizontale en verticale 
verbindingen. Bij horizontale verbindingen gaat het om

 het creëren van partnerschappen 
m

et andere betrokken spelers in de sam
enleving. Bij verticale verbindingen gaat het om

 
sam

enw
erking tussen verschillende bestuurslagen. Beide vorm

en van verbindingen 
kunnen noodzakelijk zijn voor het realiseren van econom

ische oplossingen.

.04 Aboutaleb, A. (2015). D
e roep van de stad. Am

sterdam
: H

.J. Schoo-lezing, p. 14.
.15 Jonkergouw

, G
. (2015). Van Ego naar Eco: Triple helix-netw

erken op w
eg naar lerende ecosystem

en. U
rm

ond: Jonkergouw
 

Creating Solutions.
.1. Castells, M

. (2009). The Rise of the Netw
ork Society: The Inform

ation Age: Econom
y, Society, and Culture. N

ew
 York: 

W
iley-Blackw

ell.
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hij toenadering tot het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. D
e lokale en regionale 

overheden besloten tot intensieve sam
enw

erking. Zij creëerden m
et hulp uit ‘Brussel’ een 

fonds voor econom
ische structuurversterking: het Stim

ulusprogram
m

a. In 2001 w
erd de 

Com
m

issie Regionale Kansen opgericht, w
aarin vertegenw

oordigers uit het bedrijfsleven 
en kennisinstellingen zaten. D

eze com
m

issie presenteerde in 2002 het strategische 
actieprogram

m
a Horizon m

et negentien concrete projecten. H
et doel w

as de econom
ische 

structuur van de regio te versterken en om
 van de regio een ‘toptechnologie regio’ te 

m
aken. D

e sam
enw

erking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen w
erd in dit 

program
m

a voor het eerst triplehelix genoem
d..1, O

verheden, kennisinstellingen en 
bedrijfsleven w

aren positief over de resultaten van het program
m

a H
orizon, m

aar besloten 
om

 het vervolg grootser en intensiever aan te pakken. H
ierbij w

erd gestart m
et het 

form
uleren van het zogenaam

de Brainport-program
m

a. D
e regio Eindhoven w

erd gezien 
als een sleutelgebied voor de N

ederlandse econom
ie op het gebied van hightechsystem

en 
en -m

aterialen. N
aast de andere tw

ee belangrijke m
ainports, Seaport Ro!

erdam
 en Airport 

Am
sterdam

, vorm
t Brainport Eindhoven een van de pijlers van de N

ederlandse econom
ie.

A%
eelding 7.  In bovenstaande #guur w

ordt de bijdrage van de regio Brainport aan de Nederlandse 
econom

ie in relatie tot het aantal inw
oners getoond (bron: Brainport)

.1, Stichting Brainport Regio Eindhoven (2015). Brainport m
onitor 2015. Sam

enva!ing. Eindhoven: Brainport D
evelopm

ent.

w
elke partners w

orden betrokken, hoe w
ordt doorze!

ingsm
acht georganiseerd, et 

cetera. D
aarbij speelt de m

anier w
aarop legitim

iteit vorm
 krijgt een grote rol, zoals w

e 
ook al in het vorige hoofdstuk bespraken. W

ij onderkennen dat het opstellen van 
dergelijke program

m
a’s of visies reeds een gangbare praktijk is, m

aar w
ij vinden dat deze 

praktijk verbeterd kan w
orden op tw

ee punten. In de eerste plaats constateren w
ij dat de 

visies of program
m

a’s vaak een sectoraal karakter hebben en de verbinding m
et andere 

sectoren relatief gering is. Vaak w
ordt bijvoorbeeld een visie op het verkeer en vervoer in 

een regio opgesteld, zonder dat daarbij gelijktijdig w
ordt gere'ecteerd op bedrijfsactivi-

teiten, onderw
ijsaanbod, benodigde w

oningbouw
, et cetera. In dergelijke visies ont-

breekt het aan integraliteit van de voorliggende opgaven. W
aar de aanstaande 

O
m

gevingsw
et op dit punt verandering m

oet brengen, zijn w
ij van m

ening dat w
ij hier 

expliciete aandacht voor m
oeten vragen. In de tw

eede plaats constateren w
ij dat het 

opstellen van dergelijke visies of program
m

a’s vaak een bestuurlijke aangelegenheid is 
w

aarbij belanghebbende partijen niet of onvoldoende betrokken zijn. H
et succesvol 

identi%ceren van strategische econom
ische opgaven vraagt om

 betrokkenheid van 
verschillende econom

ische stakeholders, zoals bedrijven, investeerders, studenten, 
forensen, m

aar ook van de inw
oners zelf..12 H

et bijeenbrengen van behoe"
en en w

ensen 
van de inw

oners m
et die van de econom

ische actoren is niet altijd eenvoudig, zeker niet 
in een context w

aarin de econom
ische groei en de kw

aliteit van leven vaak w
orden gezien 

als tegenstrijdigheden..13 Bestuurders (in dit geval burgem
eesters/w

ethouders, 
Com

m
issarissen van de Koning/gedeputeerden) hebben een vooraanstaande en 

bepalende rol in het leggen van verbindingen tussen openbaar bestuur, bedrijven en 
kennisinstellingen. 

Brainport: visievorm
ing uit noodzaak

D
e regio Eindhoven is een van de m

eest succesvolle econom
ische regio’s van 

N
ederland. Voor een groot deel valt dat te verklaren uit de aanw

ezigheid van Stichting 
Brainport Regio Eindhoven die geïnitieerd is door een concrete econom

ische crisis. 
Brainport Regio Eindhoven ontstond in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw

. 
N

a het faillissem
ent van D

AF en de m
assaontslagen bij Philips kw

am
en veel lokale en 

regionale bedrijven in de problem
en. D

e regionale econom
ie dreigde een enorm

e klap 
te krijgen. D

e toenm
alige burgem

eester van Eindhoven, Rein W
elschen, bese"

e dat dit 
probleem

 niet alleen opgelost kon w
orden vanuit het openbaar bestuur. D

aarom
 zocht 

.12 O
ECD

 (2015). Local Econom
ic Leadership. Parijs: O

ECD
 Publishing, p. 12.

.13 O
ECD

 (2015). Local Econom
ic Leadership. Parijs: O

ECD
 Publishing.
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Econom
isch regionaal-bestuurlijk program

m
a

H
et rijk nodigt regio’s uit om

 in sam
enspraak m

et relevante partners (m
edeoverheden, 

private partners en kennisinstellingen) in een periode van bijvoorbeeld tw
ee jaar te 

kom
en m

et een econom
isch regionaal-bestuurlijk program

m
a dat door de volks-

vertegenw
oordigers is vastgesteld. Van andere overheden w

ordt verw
acht dat zij 

actief participeren w
aarbij bekeken w

ordt hoe program
m

a’s op elkaar afgestem
d 

w
orden. In dit program

m
a w

orden prangende, gezam
enlijke econom

ische opgaven 
geagendeerd en w

ordt de verbinding gelegd tussen verschillende beleidsterreinen die 
raken aan deze opgaven (regionaal econom

isch beleid, verkeer en vervoer, ruim
telijke 

ordening, arbeidsm
arkt, onderw

ijs en cultuur). D
it gee"

 richting aan gezam
enlijk 

optreden en investeren. D
eze$program

m
a’s m

oeten m
eerjarig van karakter zijn m

et 
het oog op gew

enste duidelijkheid en continuïteit voor bedrijven, kennisinstellingen, 
burgers en de betrokken overheden zelf. In dit program

m
a staan de regionale opgaven 

benoem
d, alsm

ede de w
enselijke bestuurlijke arrangem

enten om
 tot de realisatie van 

dit program
m

a te kom
en. D

e m
inister van BZK spant zich in om

 de benodigde 
bestuurlijke arrangem

enten m
et de regio te realiseren.

5.2.1.2 O
verlegplatform

 m
et de juiste stakeholders

Een tw
eede m

ogelijkheid om
 als openbaar bestuur invulling te geven aan de rol van verbinder 

is het creëren van platform
s w

aarop de betrokken partijen elkaar op regel m
atige basis zien. 

W
ij benadrukken dat het ontm

oeten van elkaar op zichzelf al een functie van deze platform
s 

is om
dat daarm

ee vertrouw
en w

ordt gecreëerd. M
eestal w

orden deze platform
s prim

air 
geïnitieerd om

 te kom
en tot een econom

isch regionaal-bestuurlijk program
m

a of voor de 
uitw

erking daarvan. W
ij vinden het een interessante ontw

ikkeling dat in het hele land w
ordt 

geëxperim
enteerd m

et verschillende vorm
en van dergelijke triple- of quadruplehelixen 

om
dat m

et die experim
enten recht w

ordt gedaan aan de veelvorm
ige w

erkelijkheid. 

Chem
elot

Chem
elot is een regionale engineering hotspot die in 2004 w

erd opgericht nadat 
eigenaar D

SM
 een groot deel van de petrochem

ieactiviteiten had verkocht aan SABIC. 
D

oor de ondertekening van een convenant w
erd de sam

enw
erking door D

SM
, de 

provincie Lim
burg, gem

eente Si!
ard-G

eleen en de vakbonden bekrachtigd. D
eze 

sam
enw

erking rich!
e zich op de ontw

ikkeling van een open industrieterrein voor 
chem

ische productie. D
e provincie speelde hierbij een belangrijke rol door onder 

andere te zorgen voor een koepel(m
ilieu)vergunning. D

aarnaast w
erden tegelijkertijd 

de handen ineengeslagen om
 Chem

elot door te ontw
ikkelen tot een broedplaats van 

kennis en ondernem
erschap, door kruisbestuiving op gang te brengen tussen 

onderzoekers, studenten, gerenom
m

eerde bedrijven als D
SM

 &
 SABIC en innovatieve 

start-ups. H
iertoe is onder m

eer m
et hulp van de provincie Lim

burg de Chem
elot 

Cam
pus opgericht w

aarin onder andere w
etenschappers van de universiteiten van 

M
aastricht, Eindhoven en Aken sam

en m
et de bedrijven onderzoek doen naar 

biom
aterialen. Studenten volgen daar onderw

ijsprogram
m

a’s die toegespitst zijn op 
de activiteiten en vragen van de bedrijven die zich gevestigd hebben op het Chem

elot-
terrein. D

e kennisinstellingen, bedrijven en start-ups die bijdragen aan deze triple-
helix-sam

enw
erking w

eten elkaar goed te vinden door elkaars fysieke nabijheid (zij 
zijn nagenoeg allem

aal actief op de Chem
elot Cam

pus). Chem
elot is op dit m

om
ent 

m
et 6.000 volledige banen in 116 bedrijven na Ro!

erdam
 de grootste w

erkgever in de 
chem

iesector in N
ederland. O

p dit m
om

ent w
erken de betrokken partijen aan een 

nieuw
e visie, Chem

elot 2025, om
 de regionaal-econom

ische positie verder te 
verstevigen..1-

D
it illustreert dat one size #ts all niet geschikt is voor N

ederland. D
e triplehelix-sam

enw
erking is 

gebaseerd op het principe dat bedrijfsleven, kennisinstellingen en (lokale of regionale) 
overheden hun krachten bundelen om

 te kom
en tot de ontw

ikkeling van nieuw
e kennis, 

innovatie en valorisatie daarvan m
et als gevolg econom

ische ontw
ikkeling. D

e verhouding 
tussen de betrokken instituties is in zekere m

ate gelijkw
aardig. D

e overheid is daarbij dus een 
van de deel nem

ende partners en hee"
 niet autom

atisch een hiërarchische positie. Bij een 
succesvolle triplehelix-sam

enw
erking hee"

 iedere betrokkene een duidelijke eigen rol..14 

D
ie rol kan verschillen a(

ankelijk van de opgave en de context. In toenem
ende m

ate bepaalt 
de kw

aliteit van de sam
enw

erking binnen deze netw
erken en verbanden hun slag- en 

innovatiekracht en daarm
ee het econom

ische en m
aatschappelijke succes..25 Tevens w

ijzen 
w

ij hier op het risico dat het vaak de gevestigde ondernem
ers (en belangen) zijn die w

orden 
gevraagd m

ee te denken bij het identi%ceren van opgaven. Zo is het m
kb vaak niet of beperkt 

vertegenw
oordigd in deze platform

s, terw
ijl juist zij van oudsher veel binding hebben m

et de 
regio. Sam

enw
erking tussen overheden, ondernem

ers en kennisinstellingen is in het 

.1- Chem
elot (z.j.). Chem

elot: de eerste jaren (2000-2007).
.14 W

it, J. de. (2015). Het Huis van Thorbecke Verdient een Innovatiegarage. Am
ersfoort: BM

C Advies.; Etzkow
itz, H

. (1995). 
The Triple H

elix: U
niversity Industry G

overnm
ent Relations: A Laboratory for Know

ledge-Based Econom
ic 

D
evelopm

ent. EASST Review, 14, pp. 14-19.
.25 Jonkergouw

, G
. (2015). Van Ego naar Eco: Triple helix-netw

erken op w
eg naar lerende ecosystem

en. U
rm

ond: Jonkergouw
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daaraan bijgedragen: “The assum
ption that the public sector can at best incentivise private 

sector led innovation (through subsidies, tax reductions, carbon pricing, green investm
ent 

banks and so on) fails to account for the m
any exam

ples in w
hich the leading entrepreneurial 

force cam
e from

 the state rather than from
 the private sector”..20 H

et gaat daarbij vooral om
 

een openbaar bestuur dat in staat is de strategisch econom
ische doelen die geform

uleerd zijn 
te borgen voor een bepaalde tijd. In N

ederland w
orden regelm

atig, zo bleek ook uit onze 
gesprekken, bepaalde strategische doelen veranderd, terw

ijl juist een bepaalde m
ate van 

beleidscontinuïteit kan bijdragen aan een groter econom
isch verm

ogen. Bedrijven zijn dan 
sneller bereid investeringen te doen. D

it doet niets af aan de gevraagde 'exibiliteit en 
adaptiviteit die het openbaar bestuur ook m

oet tonen om
 adequaat en snel op nieuw

e 
ontw

ikkelingen te reageren. Echter, ondernem
ers kunnen innovaties alleen opschalen onder 

relatief voorspelbare institutionele randvoorw
aarden..21 D

it vraagt dus om
 een strategische 

blik op de lange term
ijn om

dat het bedrijfsleven niet gebaat is bij continue beleidsw
ijzigingen. 

D
at geldt ook voor het econom

isch e#ect van het initiëren van grote projecten in een gebied, 
zoals bijvoorbeeld zichtbaar is bij de aanleg van de W

esterscheldetunnel of de spoortunnels 
onder het N

oordzeekanaal..22 D
it pleit dus voor w

at w
ij al eerder noem

den, nam
elijk het 

m
eer in sam

enhang opstellen van een econom
isch regionaal-bestuurlijk program

m
a w

aarin 
gezam

enlijk gede%nieerde opgaven zijn opgenom
en en w

aarin m
eer integraliteit bestaat 

tussen de verschillende beleidsterreinen. D
e gekozen beleidsplannen m

oeten gem
aakt zijn in 

sam
enspraak m

et bedrijfsleven en kennisinstellingen. Als vervolgens de plannen er liggen, 
dan kan een nieuw

 politiek bestuur niet zom
aar een streep door de plannen ze!

en. W
ij$plei-

ten hier in zekere zin voor een bepaalde m
ate van depolitisering. D

aarom
 benadrukken w

ij 
dat het belangrijk is dat bij de politieke afw

eging gezocht w
ordt naar grote m

eerderheden 
zodat er breed draagvlak voor een bepaalde beleidskeuze w

ordt gerealiseerd. W
ij bese#en 

dat deze oproep ingew
ikkeld is binnen een politiek landschap dat volatieler en versplinterd 

is..23 M
isschien is daarom

 onze oproep des te belangrijker.

.20 M
azzucato, M

. (2013). The Entrepreneurial State: D
ebunking Public vs Private Sector M

yths. London: Anthem
 Press.

.21 Stam
, E. (2015). D

e Tango van Technologie en Instituties. Econom
ische W

elvaart en Innovatie in het Koninkrijk der 
N

ederlanden. In: W
RR (2015). Koninkrijk der Nederlanden: Contouren van de D

erde Eeuw
. D

en H
aag: W

etenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, pp. 51-58.

.22 CPB (2014). Agglom
eratie, transportinfrastructuur en w

elvaart. D
en H

aag: Centraal Planbureau.; CPB (2015). D
e ruim

telijk-
econom

ische e&ecten van transportinfrastructuur: Een overzicht van de em
pirie. D

en H
aag: Centraal Planbureau.; CPB (2015). 

Een verkenning naar de ruim
telijk-econom

ische e&ecten van de W
esterscheldetunnel. D

en H
aag: Centraal Planbureau.

.23 Aarts, K., Kolk, H
. van der &

 Rosem
a, M

a. (2007). Een verdeeld electoraat : de Tw
eede Kam

erverkiezingen van 2006. 
U

trecht: Spectrum
.; Andew

eg, R., Thom
assen, J. &

 D
enters, B. (2011). D

em
ocratie doorgelicht: het functioneren van de 

Nederlandse dem
ocratie. Leiden: Leiden university press.; Thom

assen, J., H
am

, C. van &
 Andew

eg, R. (2014). 
D

e"w
ankele dem

ocratie. Hee% de dem
ocratie haar beste tijd gehad? Am

sterdam
: Prom

etheus.

N
ederlandse openbaar bestuur im

m
ers vaak gestoeld op een historisch gegroeid proces, 

terw
ijl m

obilisatie van partijen als het m
kb of jonge start-ups juist de energie geven om

 oude 
gew

oonten en gebruiken op te geven en te vervangen voor nieuw
e die nog niet direct als 

vanzelfsprekend en betrouw
baar w

orden beschouw
d..2. D

it is het type energie dat w
ij uit 

verscheidene gesprekken en voorbeelden hebben m
ogen a'eiden, dat bijdraagt aan het 

succes van regionaal econom
ische ontw

ikkeling.

Energy Valley: de Sw
itch Agenda 

In 2014 w
erd de energieagenda ‘Sw

itch’ aangenom
en binnen Energy Valley, het 

sam
enw

erkingsverband tussen gem
eenten, provincies, bedrijven en kennisinstellingen 

in D
renthe, Friesland, G

roningen en N
oord-H

olland N
oord. D

e m
eerjarige agenda 

hee"
 tw

ee doelen. H
ij schetst in de eerste plaats de invulling die de regio gee"

 aan het 
realiseren van de nationale doelstellingen op het terrein van energie. In de tw

eede 
plaats agendeert hij de kansen en m

ogelijkheden die de regio ziet om
 de om

slag van 
fossiel brandstofgebruik naar gebruik van duurzaam

 geproduceerde energie te 
versnellen. O

m
 de Sw

itch-agenda te realiseren is een regiegroep ingesteld die zorg 
draagt voor de algehele coördinatie. D

aarnaast zijn per Sw
itch-them

a tw
ee bestuur-

lijke kw
artierm

akers uit het Bestuurlijk O
verleg N

oord-N
ederland (BO

N
N

) aangesteld. 
D

e kw
artierm

akers geven de uitvoeringsprogram
m

a’s vorm
. Per them

a is een 
platform

 ingericht w
aarop vertegenw

oordigers uit het bedrijfsleven en van kennis-
instellingen m

et specialistische kennis zi!
ing nem

en. Per platform
 w

ordt een regisseur 
aangew

ezen die sturing gee"
 aan de uitvoering. M

et deze platform
s stim

uleert 
stichting Energy Valley betrokken partijen om

 kennis te bundelen en projecten te 
ontw

ikkelen in de vorm
 van pilots en dem

o’s. D
aarnaast hee"

 de Energy Valley een 
coördinerende rol, zoals bij het sluiten van G

reen D
eals m

et m
arktpartijen en de 

Rijksoverheid. Energy Valley is bij verschillende G
reen D

eals aangesloten, bijvoorbeeld 
bij de G

reen D
eal G

roen G
as, die als doel hee"

 te laten zien dat groen en groei hand in 
hand gaan..2/

5.2.1.3 O
penbaar bestuur als aanjager

H
et laatste instrum

ent om
 invulling te geven aan het openbaar bestuur als verbinder, is de 

aanjagende w
erking die er vanuit het openbaar bestuur kan uitgaan naar econom

ische 
ontw

ikkeling. Vooral de publicatie van M
ariana M

azzucato, The entrepreneurial state, hee"
 

.2. O
ECD

 (2015). Local Econom
ic Leadership. Parijs: O

ECD
 Publishing, p. 12.

.2/ Energy Valley (2014). Actieplan 2015: Sw
itch-2-Sw

itch. G
roningen: Energy Valley.

#*
#

Sam
enva!

ing
!

!
!

!
!

III
II

I
IV



Een w
elkom

e verbinding: D
e W

esterscheldetunnel
D

e W
esterscheldetunnel geldt als belangrijke schakel in de infrastructuur van Zeeland. 

Ten tijde van de opening van de W
esterscheldetunnel in 2003 vond dan ook een aantal 

opvallende ruim
telijk-econom

ische ontw
ikkelingen plaats in Zeeland..2, H

et aantal 
verkeersbew

egingen over de W
esterschelde steeg na de opening m

et zo’n 50 procent 
van ongeveer 8.000 naar 12.000 passages per w

erkdag. D
it groeide in de jaren volgend 

op de opening gestaag door tot circa 16.000 voertuigpassages in 2013..2- O
ok gaat het 

w
oon-w

erkverkeer over de W
esterschelde sinds 2003 veel vaker richting Zeeuw

s-
Vlaanderen, vooral naar de gem

eente Terneuzen. H
et w

oon-w
erkverkeer richting 

M
idden-Zeeland nam

 tussen 2003 en 2008 toe m
et 44 procent, vice versa bedroeg de 

stijging zelfs 152 procent. Als gevolg hiervan w
erkten in 2008 bijna net zoveel Zeeuw

s-
Vlam

ingen in M
idden-Zeeland als andersom

. D
aarnaast m

aakt ook het bedrijfsleven 
dankbaar gebruik van de tunnel; inw

oners gaan naar beide zijden van de 
W

esterschelde om
 te w

inkelen en de m
obiliteit in w

erkgelegenheid is aan beide zijden 
versterkt..24 In de verhuispatronen w

ordt eenzelfde trend geconstateerd. Vóór de 
opening van de W

esterscheldetunnel verhuisden m
eer inw

oners van Zeeuw
s-

Vlaanderen naar M
idden-Zeeland dan andersom

. Echter, in de jaren die volgden na de 
opening w

as dit patroon om
gekeerd en sloeg het aantal verhuizingen ten gunste van 

Zeeuw
s-Vlaanderen om

, voornam
elijk naar Terneuzen. Vanaf 2008 lijkt het aantal 

verhuizingen tussen beide regio’s globaal gezien w
eer in balans..35

5.2.2  Sam
enw

erkingsgerichte vaardigheden: w
eet w

at er lee7
, zorg dat het w

erkt
Bij het leggen van verbindingen tussen verschillende dom

einen gaat het uiteindelijk om
 

m
ensen. H

et zijn de bestuurders van verschillende bedrijven, kennisinstellingen en 
overheden die m

et elkaar verbonden m
oeten w

orden. D
at is een belangrijke notie. 

H
et$gaat er dus om

 w
at m

ensen aan benodigde kennis en vaardigheden in huis hebben. 
D

e inhoud van deze kennis en vaardigheden evolueert als gevolg van een veranderende 
w

ereld..3. D
at geldt ook voor de inhoud van kennis en vaardigheden van bestuurders en 

am
btenaren in een w

ereld w
aarin het leggen van verbindingen steeds belangrijker w

ordt. 

.2, TU
 D

el"
 (2011). E&ecten van de W

esterscheldetunnel: sam
enva!ing onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen.

.2- CPB (2015). Een verkenning naar de ruim
telijk-econom

ische e&ecten van de W
esterscheldetunnel. D

en H
aag: Centraal Planbureau.

.24 TU
 D

el"
 (2011). E&ecten van de W

esterscheldetunnel: sam
enva!ing onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen. 

.35 TU
 D

el"
 (2011). E&ecten van de W

esterscheldetunnel: sam
enva!ing onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen.

.3. O
ECD

 (2001). The W
ell-being of Nations: the Role of Hum

an and Social Capital. Parijs: O
ECD

 Publishing.; CPB (2015). 
Baanpolarisatie in Nederland. D

en H
aag: Centraal Planbureau.

5.2.2.1 Kennis van zaken
Bestuurders, volksvertegenw

oordigers en am
btenaren m

oeten voldoende onderlegd zijn 
en voldoende kennis in huis hebben om

 te kunnen m
eepraten m

et andere partijen..3/ 
D

it$bevordert de volgende tw
ee zaken. In de eerste plaats w

ordt daarm
ee de positie van 

het openbaar bestuur als gesprekspartner versterkt om
dat gesproken w

ordt vanuit een 
gelijkw

aardige kennisbasis. In de tw
eede plaats kan een verbetering van de kennisbasis 

leiden tot een beter begrip voor het standpunt van andere m
aatschappelijke partners. 

H
et bedrijfsleven ervaart, zo blijkt uit de gesprekken, dat bestuurders, volksvertegen-

w
oordigers en am

btenaren zich te w
einig inleven in hun bew

eegredenen en overw
e-

gingen. M
eer kennis van en over het bedrijfsleven kan deze sensitiviteit vergroten. D

at is 
van belang, m

aar het gaat daarbij w
el om

 tw
eerichtingsverkeer. O

ndernem
ers m

oeten 
ook kennis en begrip ontw

ikkelen voor rationaliteiten binnen het openbaar bestuur. 

Stage bij bedrijven en kennisinstellingen
Een m

ogelijkheid om
 van andere dom

einen te leren, is de uitw
isseling van bestuur-

ders. D
it kan in de vorm

 van een stage. Burgem
eester M

arc W
i!

em
an gebruikt het 

reces om
 stage te lopen in zijn gem

eente Stichtse Vecht. Burgem
eester W

i!
em

an laat 
één w

eek in het jaar zijn agenda bepalen door anderen. “Ik trek er elk jaar één w
eek 

voor uit om
 een halve of een hele dag ergens m

ee te draaien en op die m
anier goed te 

begrijpen w
at er aan de hand is in de gem

eente”, aldus M
arc W

i!
em

an. D
e stages zijn 

een kans om
 de organisaties, instellingen en inw

oners van Stichtse Vecht van een heel 
andere kant m

ee te m
aken en ze nog beter te leren kennen. Via sociale m

edia deed 
burgem

eester W
i!

em
an een oproep om

 stage te kunnen lopen. D
aarop hee"

 hij ruim
 

dertig uitnodigingen ontvangen w
aaruit hij een selectie hee"

 gem
aakt. H

ij ging als 
stagiair onder m

eer aan de slag in de thuiszorg, in een boekw
inkel, een kringloop-

w
inkel, een zw

em
bad en hij liep een dag m

ee m
et de rector van N

yenrode U
niversiteit. 

H
et is niet voor het eerst dat burgem

eester W
i!

em
an op zom

erstage ging. H
ij is in 

2008 m
et zijn zom

erstages begonnen toen hij w
ethouder w

as in Leiden. Als gedepu-
teerde in Flevoland is hij daarm

ee doorgegaan. Bij zijn aantreden als burgem
eester van 

Stichtse Vecht kondigde hij aan dat hij de zom
erstage ook in Stichtse Vecht w

il 
voortze!

en..30

.3/ Binnem
a, H

., G
euijen, K., N

oordegraaf, M
. (2013). Verbindend vakm

anschap: D
e uitdaging van tegelijk loslaten en 

sam
enbrengen. U

trecht: U
trechtse School voor Bestuurs- en O

rganisatiew
etenschap.

.30 Stichtse Vecht (2015). Burgem
eester W

i!em
an als stagiair aan de slag.
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5.3 
Verticaal: sam

enw
erking tussen bestuurslagen

Econom
ische en m

aatschappelijke opgaven houden zich niet aan de bestuurlijke grenzen 
die w

ij in N
ederland hebben geconstrueerd. Binnen het openbaar bestuur dient w

el 
gestreefd te w

orden naar het beleggen van taken en bevoegdheden op dat niveau w
aar 

de problem
atiek zich het m

eest concentreert. D
aar hebben w

ij al bij stilgestaan in 
hoofdstuk 4. In deze paragraaf gaat het om

 die econom
ische opgaven die zich niet 

houden aan bestuurlijke grenzen, m
aar w

aarvan de com
plexiteit en de urgentie w

el 
vraagt dat deze opgelost m

oeten w
orden. H

et oplossen van deze m
eerschalige vraag-

stukken vraagt niet alleen horizontale sam
enw

erking tussen overheden, m
aar ook 

verticale sam
enw

erking. D
aarbij m

oet vooral in term
en gedacht w

orden van cocreatie. 
D

e Raad van State zegt daarover dat de “m
ate van beleidsvervlechting hoog is en 

ontvlechting niet altijd m
ogelijk of w

enselijk”..33 H
ieronder m

aken w
ij een onderscheid 

naar de aard van de opgave die voorligt: regulier (5.3.1) of speci%ek (5.3.2).

5.3.1 
Reguliere opgaven

Som
m

ige m
eerschalige opgaven kunnen gekarakteriseerd w

orden als regulier om
dat zij 

op regelm
atige basis terugkom

en. Zij w
orden gekenm

erkt door een zekere voorspelbaar-
heid. In algem

ene zin geldt hier de Code Interbestuurlijke Verhoudingen als uitgangspunt. 
D

e Code Interbestuurlijke Verhoudingen bevat generieke afspraken tussen het rijk, 
provincies, gem

eenten en w
aterschappen over het sam

enspel tussen de verschillende 
m

edeoverheden, zodat ieder zijn verantw
oordelijkheid in het bestel kan w

aarm
aken. 

H
et gaat om

 een aantal spelregels tussen de overheden hoe m
edeoverheden betrokken 

w
orden bij nieuw

e plannen vanuit het rijk. Een interessant fenom
een dat voortkom

t uit 
de Code Interbestuurlijke Verhoudingen zijn de interbestuurlijke dossierteam

s bij 
Europese trajecten w

aarin rijk en m
edeoverheden sam

enw
erken aan de N

ederlandse 
standpuntbepaling voor Europese besluitvorm

ing. D
eze w

orden standaard geform
eerd 

w
anneer m

edeoverheden een (in)direct belang hebben bij het EU
-beleid..3, D

e gezam
en-

lijke standpuntbepaling is begonnen op m
ilieuterrein, m

aar algauw
 uitgebreid naar 

andere beleidsvelden. D
eze Interbestuurlijke D

ossierteam
s w

aren onderdeel van een 
verkenning naar de versteviging van de rol van m

edeoverheden in EU
-besluitvorm

ing en 
w

erden als positief instrum
ent voor sam

enw
erking tussen de bestuurslagen geëva-

lueerd..3- N
aast het algem

ene uitgangspunt van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen 
is er ook rondom

 een aantal sectorale onderw
erpen interactie tussen overheden. H

ierbij 
gaat het bijvoorbeeld om

 het nadenken over het regionaal econom
isch beleid, verkeer en 

.33 Raad van State (2013). Het kan beter: Interbestuurlijke verhoudingen opnieuw
 beschouw

d. D
en H

aag: Raad van State, p. 48.
.3, Rijksoverheid, IPO

, VN
G

 en U
vW

 (2013). Code Interbestuurlijke Verhoudingen. D
en H

aag: Rijksoverheid.
.3- Kam

erstukken II, 2015-2016, 34300 VII, nr. 6.

5.2.2.2 Netw
erkvaardigheden

Een ander elem
ent is de vaardigheid van bestuurders en am

btenaren om
 zich te bew

egen 
in de netw

erksam
enleving. N

etw
erken zijn een ‘w

ezenskenm
erk’ gew

orden van de 
hedendaagse econom

ie..31 D
at geldt ook voor het openbaar bestuur. D

at betekent dat 
bestuurders en am

btenaren m
oeten kunnen om

gaan m
et deze nieuw

e w
erkelijkheid. 

W
ij$zien dat hun kw

aliteiten in toenem
ende m

ate gaan om
 ‘connecties’ en ‘verbinden’, 

w
aarbij de dialoog een belangrijke plek gaat innem

en in het handelen van bestuurders en 
am

btenaren..32 O
ok in de gesprekken w

ordt naar voren gebracht dat bestuurders en 
am

btenaren nog onvoldoende kunnen bew
egen in de netw

erksam
enleving. Vaak zijn zij 

nog naar binnen gericht en m
inder naar buiten. M

aar bestuurders en am
btenaren 

onderkennen in toenem
ende m

ate de urgentie om
 een externe oriëntatie te ontw

ikkelen. 
O

pvallend is echter w
el dat naast die roep tot netw

erkvaardigheden, de roep om
 

vaardigheden bij diezelfde bestuurder en am
btenaar om

 te gaan m
et een hiërarchische, 

verticaal gestuurde overheid, blij"
 bestaan. H

et gaat dus in sterke m
ate om

 het aanpas-
sen naar de om

geving w
aarin bestuurders en am

btenaren w
erken en m

et w
ie zij in die 

om
geving te m

aken hebben.

Verbindend vakm
anschap

Bij de aanpak van regionale opgaven m
oeten betrokken publieke partijen beschikken 

over netw
erkvaardigheden die hen in staat stellen om

 relaties tussen stakeholders te 
leggen, verbindingen te versterken en allianties te vorm

en. D
at doen ze vanuit 

inhoudelijk vakm
anschap, dat m

ede door proces-sensitiviteit m
eerw

aarde krijgt.

Stakeholders en publieke w
aarde

D
e m

eerw
aarde die geleverd w

ordt is een publieke w
aarde die econom

ische ontw
ik-

keling verbindt m
et bredere m

aatschappelijke agenda’s (gezondheid, veiligheid, 
m

obiliteit). D
at vindt plaats door stakeholders te betrekken en te com

m
i!

eren, door 
triple- en quadruplehelix-constructies te vorm

en en door oog te hebben voor nieuw
e 

belangen en belanghebbenden.

.31 W
RR (2013). Naar een lerende econom

ie: Investeren in het verdienverm
ogen van Nederland. Am

sterdam
: Am

sterdam
 

U
niversity Press.

.32 N
oordegraaf, M

. (2011). Verbindingen verbeteren: Bestuurlijke trends, opleidingsm
ogelijkheden en professionalisering in het 

openbaar bestuur. U
trecht: U

trechtste School voor Bestuurs- en O
rganisatiew

etenschap.; H
art, P. ‘t. (2014). Am

btelijk 
vakm

anschap 3.0: Zoektocht naar het handw
erk van de overheidsm

anager. U
trecht: N

ederlandse School voor O
penbaar 

Bestuur.
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vervoer, ruim
telijke ordening, de arbeidsm

arkt en cultuur. D
it zijn opgaven w

aar niet één 
overheidslaag uitsluitend een bevoegdheid hee"

, m
aar w

aarbij m
eer bestuurslagen 

betrokken zijn. Bij deze reguliere opgaven constateren w
ij dat de sam

enw
erking op deze 

opgaven in de afgelopen decennia sterk verbeterd is. Voor een aantal beleidsdom
einen 

bestaan vaste procedures w
aarbij vraagstukken interbestuurlijk w

orden aangepakt. 
Een$voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het M

eerjarenprogram
m

a Infrastructuur, Ruim
te 

en Transport (M
IRT) w

aarin de verschillende overheidslagen kom
en tot het identi%ceren 

van problem
en, opstellen van oplossingen en het uitvoeren van de vastgestelde plannen 

op het terrein van infrastructuur. In de gesprekken die w
ij gevoerd hebben, kom

t echter 
ook naar voren dat de besluitvorm

ing in het M
IRT – vooral het zoeken naar consensus – 

vertraging in de besluitvorm
ing oplevert. H

oew
el deze consensus ook draagvlak oplevert, 

w
ordt als nadeel genoem

d dat het ingew
ikkeld is nog terug te kom

en op eenm
aal 

genom
en besluiten w

aardoor onvoldoende rekening w
ordt gehouden m

et de 
(nieuw

$ontstane) w
erkelijkheid. 

5.3.2 Speci'eke opgaven
Som

m
ige opgaven hebben echter een bijzonder karakter, om

dat het ongetem
de 

problem
en zijn of om

dat het nieuw
e opgaven betre"

. Vaak gaat het hier om
 heel 

speci%eke opgaven die uitsluitend voor een bepaalde regio gelden, m
aar w

el heel 
concreet de econom

ische ontw
ikkeling in de w

eg zi!
en. D

at kan bijvoorbeeld gaan om
 

bereikbaarheidsproblem
en binnen de stedelijke regio w

aarvoor een concrete oplossing 
m

oet kom
en. M

aar het kan bijvoorbeeld ook gaan om
 heel concrete opgaven in bepaalde 

grensstreken van N
ederland, zoals bem

iddeling bij het w
erken over de grens of aanpas-

sing van onderw
ijs curricula zodat leerlingen ook voorbereid op de D

uitse of Belgische 
arbeidsm

arkt de scholen verlaten. Voor dergelijke opgaven geldt dat er – per de%nitie – 
geen vaste m

echanism
en bestaan. U

it de gesprekken blijkt dat interbestuurlijke sam
en-

w
erking dan op ad-hoc-basis tot stand kom

t en op basis van het toevallige netw
erk van 

betrokken bestuurders. Voor het oplossen van dergelijke concrete econom
ische opgaven 

is het noodzakelijk dat een interbestuurlijke opgave niet de uitzondering is, m
aar m

eer de 
regel w

ordt. Zeker om
dat blijkt dat een dergelijke interbestuurlijke aanpak leidt tot het 

oplossen van deze vraagstukken.

Agenda Stad
Een voorbeeld van een interbestuurlijke aanpak w

aarbij de opgaven een bijzonder 
karakter hebben, is de Agenda Stad. D

e Agenda Stad hee"
 de am

bitie om
 sam

en m
et 

steden, stedelijke regio’s en stakeholders de N
ederlandse steden tot de top van de 

w
ereld te laten behoren, zow

el w
at betre"

 concurrentiekracht als lee*
aarheid. 

D
aarom

 w
ordt een agenda opgesteld die richtinggevend is voor de lange term

ijn en 
voor de korte term

ijn concrete acties om
vat. D

eze nieuw
e m

anier van w
erken, w

aarbij 
een agenda interbestuurlijk en op basis van gelijkw

aardigheid w
ordt vorm

gegeven, 
is$volgens de O

ECD
 uniek en leerzaam

 voor andere O
ECD

-landen en kan een krachtige 
stap vooruit betekenen voor de potentie van stedelijke regio’s in N

ederland..34

O
m

 het sam
enspel van overheid, ondernem

ers, bedrijfsleven en burgers in de stad te 
verbeteren zijn er drie leidende perspectieven:
1.  W

egnem
en belem

m
eringen: steden m

oeten m
eer ruim

te krijgen in regelgeving en 
m

iddelen om
 te groeien, te di#

erentiëren en te experim
enteren.

2.  Sam
enw

erken binnen en tussen stedelijke regio’s: de steden kunnen internationaal 
sterker staan door hun krachten te bundelen en over bestuurlijke grenzen heen 
sam

en te w
erken.

3.  Voorw
aarden scheppen voor (systeem

)innovatie. Een infrastructuur m
et open data, 

energienetw
erken en goede vervoersconcepten kan kw

aliteit toevoegen aan steden 
en hierm

ee nieuw
e kansen voor ondernem

ers creëren.
In ‘City D

eals’ w
orden concrete sam

enw
erkingsafspraken tussen steden, private 

organisaties en overheden verankerd. D
ie deals m

oeten leiden tot stedelijke proef-
tuinen rond m

aatschappelijke vraagstukken of tot m
aatregelen om

 het econom
isch 

ecosysteem
 van de stedelijke regio(’s) te versterken.

O
p dinsdag 1 decem

ber 2015 w
erd de eerste ‘City D

eal’ gesloten tussen de 
M

etropoolregio Ro!
erdam

 D
en H

aag (M
RD

H
), de provincie Zuid-H

olland, de 
Econom

ische Program
m

araad Zuidvleugel en vanuit de Rijksoverheid de m
inisteries 

van EZ en BZK. In deze deal com
m

i!
eren de partijen zich aan het econom

ische 
strategietraject ‘Roadm

ap N
ext Econom

y’. D
e routekaart m

oet de acties en inves  -
teringen in kaart brengen die nodig zijn voor een toekom

stbestendige econom
ie van 

de M
RD

H
. D

eze routekaart w
ordt in 2016 in nauw

e sam
enw

erking m
et de 

D
rechtsteden en H

olland Rijnland ontw
ikkeld.

 .34 O
ECD

 (2016). Territorial Review
s: The M

etropolitan Region of Ro!erdam
-The Hague, Netherlands. Parijs: O

ECD
 Publishing.
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Als w
ij kijken naar de uitgangspunten voor een succesvolle interbestuurlijke aanpak van 

problem
en, zien w

ij de volgende elem
enten. H

et besef van urgentie bij het vraagstuk dat 
voorligt, w

ordt breed gedragen. H
et is een opgave die sectorale en territoriale (bestuurlijke) 

grenzen overschrijdt. Gelet op gedecentraliseerde taken en bevoegdheden ligt het voor de 
hand dat het initiatief voor een interbestuurlijke aanpak in eerste instantie ligt bij lokale en 
regionale actoren. D

e betrokkenheid van de Rijksoverheid is a(
ankelijk van de bepaling en de 

m
ate van het nationaal belang van de opgave. D

e opgave kan niet (alleen) via bestaande 
kaders van bijvoorbeeld gem

eente of provincie w
orden opgelost. Voor een succesvolle 

aanpak is het noodzakelijk een ‘coalition of the w
illing’ te hebben. H

et is niet per se noodzake-
lijk dat alle partijen aan tafel zi!

en, m
aar w

el de partijen die sam
en gem

otiveerd zijn om
 tot 

een e#ectieve aanpak te kom
en. In ieder geval bij de start van de aanpak staat gelijkw

aardig-
heid tussen de deelnem

ende actoren centraal. D
at vergt voorzi!

erschap ‘tussen’ in plaats van 
‘boven’ de partijen. H

iërarchie van bevoegdheden w
ordt pas toegepast w

anneer binnen 
afgesproken tijdpaden gebleken is dat m

en interbestuurlijk niet tot een oplossing kan kom
en. 

D
eltacom

m
issaris

Een ander voorbeeld van een interbestuurlijke aanpak w
aarbij de opgaven een bijzonder 

karakter hebben, is de D
eltacom

m
issaris. D

e D
eltacom

m
issaris is adviseur van de 

M
inisteriële Stuurgroep D

eltaprogram
m

a. D
e D

eltacom
m

issaris kan de leden van deze 
Stuurgroep zelfstandig adviseren en zo nodig voorstellen hun bevoegdheden in te ze!

en 
als de voortgang van het D

eltaprogram
m

a dreigt te stagneren. Via$m
andaatbesluiten is 

geregeld dat hij hiertoe rechtstreeks toegang hee"
 tot de betre#ende bew

indspersonen. 
D

e D
eltacom

m
issaris vervult een aanjagende rol tijdens het (bestuurlijke) proces 

rondom
 de ontw

ikkeling van het D
eltaprogram

m
a. D

e D
eltacom

m
issaris is een 

com
m

issaris van de regering zonder politieke verantw
oordelijkheid. D

e kern van deze 
aanpak bestaat uit het opstellen van het D

eltaprogram
m

a. D
it gebeurt m

et betrokken 
partijen. Verschillende overheden (gem

eenten, w
aterschappen en provincies) en andere 

m
aatschappelijke partijen doen voorstellen voor concrete vraagstukken die opgelost 

m
oeten w

orden. O
p basis van de verzam

elde inform
atie doet de D

eltacom
m

issaris een 
voorstel voor het D

eltaprogram
m

a aan de m
inister van Infrastructuur en M

ilieu inclusief 
de %nanciële consequenties daarvan. D

e m
inister besluit of hij/zij het voorstel ongew

ij-
zigd overneem

t of hiervan afw
ijkt. In$het voorstel zoals het aan de Tw

eede Kam
er w

ordt 
aangeboden, w

ordt aangegeven in hoeverre het voorstel en de adviezen van de 
D

eltacom
m

issaris zijn overgenom
en..,5

.,5 D
eltaprogram

m
a (z.j.). D

eltacom
m

issaris.

Interbestuurlijke aanpak van opgaven
Bij bijzondere, m

eerschalige opgaven w
ordt gew

erkt m
et een interbestuurlijke aanpak. 

W
erken in term

en van cocreatie staat centraal. Initiatief daarvoor ligt in eerste 
instantie bij m

edeoverheden. Betrokkenheid van de Rijksoverheid is a(
ankelijk van de 

m
ate van het nationale belang van de voorliggende econom

ische opgaven en aan het 
potentieel dat ontstaat door koppeling van de Rijksopgaven aan econom

ische 
regionaal-bestuurlijke program

m
a's. In voorkom

ende gevallen kan een in sam
en-

spraak aangew
ezen am

bassadeur of de Com
m

issaris van de Koning als rijksheer – m
et 

voldoende doorze!
ingsm

acht – gezam
enlijk m

et lokale en regionale partijen bijdragen 
aan een e#

ectieve interbestuurlijke aanpak. H
ierbij geldt dat hiërarchische bevoegd-

heden w
orden toegepast als ultim

um
 rem

edium
.
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Veranderingsprocessen 
in het openbaar bestuur

%
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6.1 
Veranderingen op gang brengen

In de voorgaande hoofdstukken is gepleit voor aanpassingen in het openbaar bestuur, 
zodat beter kan w

orden ingespeeld op toekom
stige econom

ische opgaven. H
et gaat in 

die hoofdstukken vooral om
 de vraag w

at er veranderd m
oet w

orden in de inrichting en 
w

erkw
ijze van het openbaar bestuur. D

e urgentie om
 tot aanpassingen te kom

en in de 
inrichting en w

erking van het openbaar bestuur is groot. D
aarom

 is het ook van belang in 
te gaan op de vraag hoe deze hervorm

ingen gerealiseerd m
oeten w

orden. Ervaringen uit 
het verleden en uit het buitenland w

ijzen im
m

ers uit dat het niet eenvoudig is om
 tot deze 

veranderingen te kom
en. D

aarom
 besteden w

ij in dit laatste hoofdstuk apart aandacht 
aan de vraag hoe veranderingen in het openbaar bestuur bew

erkstelligd kunnen w
orden. 

Centraal staat daarbij de notie van een veranderingsproces voor het openbaar bestuur. 
Veranderingen in het openbaar bestuur zijn niet van de ene op de andere dag te realise-
ren, zoals het verleden ons leert. D

aarvoor is het noodzakelijk een proces te ontw
erpen, 

w
aar de verschillende partijen zich aan com

m
i!

eren. In dit veranderingsproces m
oeten 

vragen aan de orde kom
en als: W

ie w
orden betrokken? W

elke (publieke) w
aarden krijgen 

een plek in het hervorm
ingsproces? H

oe w
ordt draagvlak georganiseerd? 

M
et dit hoofdstuk w

illen w
ij een bijdrage leveren aan de vraag hoe het openbaar bestuur 

in staat is tot de gew
enste aanpassingen te kom

en. D
aarvoor hebben w

ij gekeken naar 
lessen die w

ij kunnen trekken uit hervorm
ingstrajecten in het verleden en het buitenland 

(6.2), in hoeverre onze voorstellen voor het openbaar bestuur ook betekenis hebben voor 
andere m

aatschappelijke vraagstukken (6.3) en w
elke nieuw

e vragen w
orden opgeroepen 

als gevolg van de door ons voorgestelde aanpassingen (6.4). 

O
penbaar bestuur: discussie zonder eind

D
riehonderd jaar geleden begon de Tw

eede G
rote Vergadering (1716-1717) w

aarin de 
%nanciële en staatkundige toestand van de Republiek der Zeven Verenigde 
N

ederlanden centraal stond. D
aar w

erden voorstellen gedaan om
 de gew

estelijke en 
stedelijke autonom

ie in te perken en het generaliteitsgezag te versterken. Vrijw
el geen 

enkel voorstel – ondanks de tre#
ende probleem

analyse die er vaak aan ten grondslag 
lag – w

erd aangenom
en. H

et is illustratief voor veranderpogingen in het N
ederlandse 

openbaar bestuur. Vanaf de Tw
eede W

ereldoorlog zijn er tientallen com
m

issies, 
w

erkgroepen en studies gew
eest die het functioneren van het openbaar bestuur als 

object hadden. Als w
e alleen al kijken naar discussies over de versterking van het 

regionaal bestuur, kunnen w
e w

ijzen op de com
m

issie-Koelm
a (1947) over het vorm

en 
van districten, de com

m
issie-M

ontijn (1989) over het versterken van stedelijke 
agglom

eraties, de com
m

issie-G
eelhoed (2002) over de Randstadprovincie of de 

com
m

issie-Kalden (2010) over de m
ogelijkheid van grote regiogem

eenten in 
N

ederland. En dat is slechts een greep uit de m
ogelijke voorbeelden. 

D
e aanpassingen, die als gevolg van deze com

m
issies zijn doorgevoerd in het 

openbaar bestuur, zijn beperkt. D
e vraag is w

elke lessen getrokken kunnen w
orden uit 

de w
erkzaam

heden van deze voorgangers van de Studiegroep O
penbaar Bestuur, m

et 
het gevaar dat w

e som
m

ige rapporten w
ellicht te kort zullen doen. D

e volgende drie 
lessen w

orden in ieder geval onderscheiden:

1.  Bestuurlijke oriëntatie: in de rapporten over het functioneren van het openbaar 
bestuur w

ordt vooral geredeneerd vanuit de logica van het openbaar bestuur. 
H

oew
el vaak w

el w
ordt gepleit om

 m
aatschappelijke ontw

ikkelingen voorop te 
ze!

en, kom
t dat zelden terug als uitgangspunt in de voorgestelde m

aatregelen. 
2.  Structuren: het belangrijkste aangrijpingspunt voor m

ogelijke veranderingen in het 
openbaar bestuur zijn de structuren. Vrijw

el iedere com
m

issie of w
erkgroep stelt 

bepaalde structuurveranderingen voorop: van provinciale of gem
eentelijke 

herindelingen tot aan de a*
akening van taken, verantw

oordelijkheden en 
bevoegdheden.

3.  U
niform

iteit: voor de problem
en binnen het openbaar bestuur w

orden generieke 
m

aatregelen voorgesteld: one size #ts all. D
it vanuit de gedachte dat het openbaar 

bestuur uniform
 in zijn inrichting m

oet zijn. H
ooguit bestaat er voor som

m
ige delen 

van N
ederland een (uniform

e) uitzondering, zoals de voorm
alige W

gr-plusregio's.

#&
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6.2 
Lessen uit verleden en buitenland

In deze eerste paragraaf gaan w
ij in op de vraag w

elke lessen w
ij kunnen trekken uit 

hervorm
ingsoperaties uit het verleden en uit het buitenland. D

aarbij is vooral gekeken 
naar de succesfactoren voor hervorm

ingen in het openbaar bestuur. H
et gaat dan om

 
elem

enten die een positief e#
ect hebben gehad in het bew

erkstellingen van w
enselijke 

aanpassingen in het openbaar bestuur.

6.2.1 
G

edeelde am
bitie

Een eerste les om
 te kom

en tot hervorm
ingen in het openbaar bestuur, is het hebben van 

een gedeelde am
bitie..,. H

ervorm
ingen van het openbaar bestuur w

erken op dezelfde 
m

anier als andere opgaven binnen het publiek dom
ein: het oplossen ervan begint bij het 

de%niëren van het probleem
. Vanuit de probleem

de%nitie kan vervolgens een gezam
en-

lijke am
bitie w

orden geform
uleerd. D

oor het stellen van een am
bitie w

ordt de richting 
van sam

enw
erking bepaald. D

at betekent concreet dat een gedeeld beeld bestaat van de 
noodzakelijke aanpassingen in de inrichting en w

erking van het openbaar bestuur. Rijk, 
m

edeoverheden en relevante partners m
oeten een gedeelde am

bitie hebben w
at zij 

w
illen veranderen binnen het openbaar bestuur. Een cruciale factor hierin zijn de m

ensen 
die de dragers zijn van deze am

bitie, nam
elijk de bestuurders. Zij m

oeten deze am
bitie 

consequent naar buiten verw
oorden en uitdragen. D

aardoor ontstaat een breder 
urgentiebesef. Zij m

oeten deze am
bitie ook op de politieke agenda krijgen en behouden. 

D
at dit ingew

ikkeld is, blijkt w
el uit de gang van zaken rond voorstellen uit het verleden 

voor hervorm
ingen in het openbaar bestuur. W

ij zagen dat bijvoorbeeld bij de vorm
ing 

van de stadsprovincies, de introductie van het referendum
, de invoering van de gekozen 

burgem
eester of de vorm

ing van de N
oordvleugelprovincie. Als uiteindelijk een besluit 

tot hervorm
ingen is genom

en, dan zijn deze niet van de ene op de andere dag te reali-
seren. Een lange adem

 is noodzakelijk. D
at vergt dus bestuurders die het belang van 

hervorm
ingen blijven benadrukken en zich hiervoor blijvend inze!

en.

.,. O
ECD

 (2015). Local Econom
ic Leadership. Parijs: O

ECD
 Publishing.

N
okia: gedreven door am

bitie
Een bedrijf dat in staat is gebleken om

 am
bities te stellen en hier succesvol op in te 

ze!
en, w

as N
okia. H

et Finse bedrijf, van origine een houtverw
erkingsbedrijf, ging zich 

na de Tw
eede W

ereldoorlog steeds m
eer toeleggen op de ontw

ikkeling van elektro-
nica. Als gevolg van de econom

ische crisis in de jaren tachtig koos N
okia ervoor om

 vol 
in te ze!

en op m
obiele telefonie. Alle andere bedrijfstakken w

erden afgestoten..,/ 
D

e m
anier w

aarop N
okia de ontw

ikkeling van de m
obiele telefoon oppakte, w

as 
bijzonder innovatief: het koos voor een open innovatiestrategie w

aarbij het allerlei 
stakeholders betrok, zoals universiteiten. D

eze strategie zorgde ervoor dat het bedrijf 
adaptief w

as aan veranderingen op de m
arkt. H

et succes dat dit tew
eeg bracht w

as 
ongekend: N

okia w
erd m

arktleider vanaf 1998 tot 2012. H
et bedrijf w

ist haar am
bitie 

te koppelen aan een urgentie tot verandering..,0 Eenm
aal m

arktleider gew
orden, 

bleek het echter lastig om
 nieuw

e am
bities te form

uleren, m
ede gegeven de nieuw

e 
situatie die ontstond m

et de opkom
st van de sm

artphone.

6.2.2 Interbestuurlijke kaders
D

e tw
eede les betre"

 het bestaan van interbestuurlijke kaders w
aarin afspraken tussen 

de betrokken partijen alsm
ede de spelregels w

aarm
ee die gepaard gaan, w

orden 
vastgelegd. D

it is ook de plek w
aarin inhoudelijke am

bities en doelen w
orden vastgesteld 

en vastgelegd. D
eze kunnen zow

el van m
aatschappelijke aard zijn, zoals de opvang van 

vluchtelingen of het creëren van w
erkgelegenheid, als van bestuurlijke aard, zoals het 

invoeren van de dualisering op gem
eentelijk en provinciaal niveau. In deze kaders w

orden 
tevens de spelregels (de kaders) vastgelegd hoe er gedurende het traject m

et elkaar w
ordt 

om
gegaan. D

it is vergelijkbaar m
et de afspraken uit de Code Interbestuurlijke 

Verhoudingen, die afspraken tussen rijk, provincies, gem
eenten en w

aterschappen bevat 
die bijdragen aan een goed sam

enspel tussen de verschillende m
edeoverheden, zodat 

ieder zijn verantw
oordelijkheid in het bestel kan w

aarm
aken..,1 In het verleden zijn 

diverse voorbeelden gezien w
aarin dergelijke interbestuurlijke program

m
a’s succesvol 

zijn gew
eest, zoals de Bestuursakkoorden tussen rijk en m

edeoverheden. In dit 
rapport pleiten w

ij ook voor het opstellen van een dergelijk kader. In dit interbestuur-
lijk kader dienen gem

eenten en relevante partners (zoals w
aterschappen, bedrijven, 

.,/ N
okia (z.d.). About us: our story.

.,0 O
lgac, D

., Selberg, S. (2009). O
pen Innovation Practices: D

raw
ing from

 O
pen Innovation Practices at Nokia and Procter &

 
Gam

ble. Västerås: M
älardalen U

niversity.; Castells, M
., H

im
anen, P. (2002). The inform

ation society and the w
elfare state: 

the Finnish case. O
xford: U

niversity Press.
.,1 Raad van State (2013). Het kan beter: Interbestuurlijke verhoudingen opnieuw

 beschouw
d. D

en H
aag: Raad van State.
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 kennisinstellingen, sociale partners, m
aatschappelijke organisaties, grensoverschrijdende 

sam
enw

erkingsverbanden en individuele burgers) de concrete regionale opgaven vast te 
stellen w

aarna ook afspraken w
orden gem

aakt over de bestuurlijke arrangem
enten die 

daarbij passen.

Bestuursakkoorden
In de Bestuursakkoorden w

orden afspraken gem
aakt tussen het rijk, provincies en 

gem
eenten over de opgaven die gerealiseerd m

oeten w
orden..,2 D

e m
eest recente 

bestuursakkoorden zijn die van 2007, 2008, 2011 en 2015..,3 D
e akkoorden die in 2007 

en 2008 door de m
inister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam

ens het 
toenm

alige kabinet m
et de m

edeoverheden zijn gesloten, beva!
en de inhoudelijke 

agenda w
aarm

ee het rijk en m
edeoverheden de kom

ende jaren sam
en w

ilden w
erken 

aan een goed functionerende overheid. D
e akkoorden beva!

en een visie op de taken 
van de verschillende overheidslagen en afspraken over een verm

indering van 
interbestuurlijke lasten en over verschillende them

a’s in het kader van de bestuurlijke 
en %nanciële verhoudingen (onder andere: bestuurskracht en provinciale belastingen). 
Beide akkoorden beva!

en een uitgebreide decentralisatieagenda. D
e in 2011 gem

aak-
te bestuursafspraken (2011-2015) borduurden voort op de bestuursakkoorden uit 2007 
en 2008. D

e bestuursafspraken m
et provincies, gem

eenten en w
aterschappen w

erden 
w

eer bij elkaar opgenom
en in een allesom

va!
end akkoord. D

oel van de afspraken 
w

as te kom
en tot een doelm

atige taakverdeling en dus een com
pacte en slagvaardige 

overheid. Er w
erden richtinggevende afspraken opgenom

en over decentralisaties en 
afspraken over bestuur, %nanciën en het verm

inderen van regeldruk.

6.2.3 D
raagvlak en het betrekken van verschillende belangen

Een derde les is draagvlak voor enerzijds de verandering op zichzelf en anderzijds het in 
gang ze!

en van de verandering. D
at geldt in ieder geval voor politiek draagvlak. H

et is 

.,2 Raad van State (2013). Het kan beter: Interbestuurlijke verhoudingen opnieuw
 beschouw

d. D
en H

aag: Raad van State.
.,3 H

et Bestuursakkoord 2015 betre"
 de opvang van vluchtelingen. O

ver de Bestuursakkoorden: M
inisterie van BZK 

(2014). Beleidsdoorlichting Interbestuurlijke verhoudingen 2007-2013. D
en H

aag: M
inisterie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties.; RvS (2006). Spelregels voor interbestuurlijke verhoudingen: Eerste periodieke beschouw
ing over 

interbestuurlijke verhoudingen. D
en H

aag: Raad van State.; RvS (2009). D
ecentraal m

oet, tenzij het alleen centraal kan: 
Tw

eede periodieke beschouw
ing over interbestuurlijke verhoudingen. D

en H
aag: Raad van State.; RvS (2013). Het kan beter: 

Interbestuurlijke verhoudingen opnieuw
 beschouw

d. D
en H

aag: Raad van State; N
oordegraaf-Eelens, L.H

.J., Frissen, 
P.H

.A., Steen, M
.A. van der (2010). D

e Crisis van het vertrouw
en en het vertrouw

en na de crisis. D
en H

aag: N
ederlandse 

School voor O
penbaar Bestuur.

van belang dat er in het parlem
ent m

eerderheden bestaan voor de voorstellen om
 het 

openbaar bestuur te w
ijzigen. H

et geldt echter ook breder voor het bestuurlijk draagvlak, 
w

ant de voorstellen behelzen een aantal fundam
entele w

ijzigingen in het openbaar 
bestuur. D

aarvoor dient draagvlak bij gem
eentelijke en provinciale bestuurders te 

bestaan. Zij dienen de analyse en de oplossingsrichtingen te delen. In het verleden 
hebben w

ij gezien dat dergelijk draagvlak verkregen kan w
orden via het instellen van 

staatscom
m

issies, m
aar ook door andere typen com

m
issies, zoals in dit geval de 

Studiegroep O
penbaar Bestuur. H

et gaat om
 het representeren van verschillende 

belangen en niet alleen de gevestigde belangen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de 
Paci%catie van 1917 of het Akkoord van W

assenaar. H
et gaat er bij deze initiatieven om

 dat 
door een goede afspiegeling van de bestuurlijke verhoudingen in N

ederland, alsm
ede 

door het zorgvuldig gekozen proces, steun verkregen w
ordt voor de voorgestelde 

m
aatregelen. M

aar het gaat niet uitsluitend om
 het verkrijgen van politiek-bestuurlijk 

draagvlak. H
et gaat tevens om

 het betrekken van andere stakeholders in het proces, 
zoals w

aterschappen, bedrijven, kennisinstellingen, sociale partners, m
aatschappelijke 

organisaties, grensoverschrijdende sam
enw

erkingsverbanden en individuele burgers. 
D

it zien w
e terug in N

ieuw
-Zeeland w

aar in de jaren negentig een reeks hervorm
ingen 

w
erd doorgevoerd en het verkrijgen van draagvlak w

as daarin een belangrijke 
succesfactor.

D
raagvlak zoeken in N

ieuw
-Zeeland

In de jaren negentig voerde N
ieuw

-Zeeland belangrijke bestuurlijke hervorm
ingen 

door geënt op deregulering en op het ruim
te scheppen voor m

arktw
erking. D

e$beslis-
bevoegdheid over deze bestuurlijke hervorm

ingen w
erd bij w

et gedelegeerd naar een 
ona(

ankelijke com
m

issie w
aarin leden m

et verschillende politieke achtergronden 
zi!

ing nam
en. D

e legitim
iteit van de com

m
issie w

erd m
ede gevorm

d door het 
‘partij- en coalitieoverstijgende’ karakter van deze com

m
issie. Zo w

erden er ‘onge-
bruikelijke’ stakeholders in de com

m
issie gevraagd, zoals vertegenw

oordigers uit de 
juridische en %nanciële sector en de m

edia. O
ok w

erd door het instellen van deze 
com

m
issie het hervorm

ingsproces geïsoleerd van de politieke w
aan van de dag. H

et 
draagvlak w

erd verder uitgebouw
d doordat de com

m
issie koepelorganisaties, lokale 

overheden en burgers uitvoerig consulteerde. D
e aanstelling en w

erkw
ijze van de 

betre#
ende com

m
issie vorm

den tw
ee belangrijke factoren voor de snelheid en de 

im
plem

entatie van de bestuurlijke hervorm
ingen in N

ieuw
-Zeeland..,,

.,, O
ECD

 (te verschijnen). M
ulti-Level Governance Reform

s: O
verview

 of O
ECD

 country experiences. Parijs: O
ECD

 Publishing.  
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6.2.4 M
aatw

erk in im
plem

entatie
Een vierde les die w

ij trekken, is de noodzaak van m
aatw

erk in de hervorm
ingen. H

et gaat 
er niet alleen om

 dat de inrichting en de w
erking van het openbaar bestuur op m

aat 
gesneden zijn voor de voorliggende econom

ische opgaven. H
et gaat er ook om

 dat de 
im

plem
entatie van de hervorm

ingen op m
aat gesneden m

oet zijn..,- H
et is im

m
ers niet 

nodig dat overal (gelijktijdig) nieuw
e arrangem

enten w
orden geïntroduceerd. H

et$uit-
gangspunt m

oet zijn dat gem
eenschappelijk w

ordt bekeken w
anneer bepaalde hervor-

m
ingen in bepaalde regio’s hun beslag kunnen krijgen. D

at vraagt van de regering en de 
nationale volksvertegenw

oordiging dat richting w
ordt gegeven aan w

at er bereikt m
oet 

w
orden, m

aar dat vervolgens ook ruim
te w

ordt gegeven aan hoe deze doelstellingen 
bereikt w

orden. D
it zien w

e terug in het recentelijk aangenom
en Franse w

etsvoorstel 
`m

odernisation de l’action publique territoriale et d’a&
rm

ation des m
étropoles’ 

(de$zogeheteǹ
Loi M

APTAM
’).

Franse hervorm
ing van de grootstedelijke gebieden

O
p 27 januari 2014 is door het Franse parlem

ent het w
etsvoorstel M

APTAM
 aange-

nom
en w

aarin de m
ogelijkheid van het instellen van grootstedelijke autoriteiten w

erd 
gecreëerd. M

et deze m
aatregel w

ordt beoogd de fragm
entatie in deze gebieden te 

reduceren. Binnen deze nieuw
e autoriteiten w

orden de betrokken departem
enten 

ondergebracht in één intergem
eentelijke sam

enw
erking..,4 H

et e#
ect op de econo-

m
ische groei, w

anneer deze gefragm
enteerde bestuursinrichting w

ordt aangepakt, 
is$signi%cant. H

et telt op tot 0.3 procent groei (in Parijs en M
arseille) over vijf jaar en 

1 procent over tien jaar..-5 Als gevolg hiervan zijn er vanaf 1 januari 2015 acht ‘gew
one’ 

grootstedelijke gebieden en vanaf 1 januari 2016 drie bijzondere grootstedelijke 
gebieden (G

root-Parijs, Lyon en Aix-M
arseille-Provence) ontstaan. Er is niet alleen 

onderscheid gem
aakt in w

anneer de verschillende regio’s in w
erking treden, er is ook 

m
aatw

erk geleverd in hoe de drie grootstedelijke gebieden zijn vorm
gegeven. H

oew
el 

de Franse nationale overheid een klassieke form
ele sturing op de hervorm

ingen hee"
, 

is deze sturing m
inder top-dow

n dan norm
aal gesproken het geval is bij Franse 

hervorm
ingen. D

e overheid treedt nu m
eer op als scheidsrechter en bew

aakt de 
kaders. Voor G

root-Parijs en Aix-M
arseille-Provence is een nieuw

e aanpak geïntrodu-
ceerd. Tw

ee interm
inisteriële Taskforces staan aan de lat in de transitiefase. W

aar in 

.,- Rob (2010). Het einde van het blauw
druk-denken: Naar een nieuw

e inrichting van het openbaar bestuur. D
en H

aag: Raad voor 
het openbaar bestuur.

.,4 O
ECD

 (te verschijnen). M
ulti-Level Governance Reform

s: O
verview

 of O
ECD

 country experiences. Parijs: O
ECD

 Publishing.
.-5 O

ECD
 (2014). France: Structural Reform

s: Im
pact on Grow

th and O
ptions or the Future. Parijs: O

ECD
 Publishing.

G
root-Parijs is gekozen voor een Taskforce m

et alleen nationale vertegenw
oordigers, 

is in Aix-M
arseille-Provence juist gekozen voor een benadering van onderop m

et een 
bew

ust andere sam
enstelling van de Taskforce, nam

elijk aangevuld m
et vertegen-

w
oordigers uit gem

eenten, Kam
ers van Koophandel, de haven van M

arseille, et cetera. 
Aan deze laatste regio is vervolgens de ruim

te gegeven om
 zelf m

et een w
erkbaar 

voorstel te kom
en, dat tegem

oetkom
t aan de te bereiken doelstellingen, nam

elijk het 
doorbreken van im

passes door de gefragm
enteerde bestuursinrichting, het stim

uleren 
van e&

ciënte en e#
ectieve sam

enw
erking en het bevorderen van econom

ische 
groei..-.

6.2.5 Positieve prikkels
Een vijfde les zijn positieve prikkels die kunnen helpen bij het realiseren van hervorm

ingen 
binnen het openbaar bestuur. D

eze prikkels kunnen verschillende gedaanten hebben. 
D

e$reguliere prikkels in de processen van het openbaar bestuur zijn op dit m
om

ent vaak 
gericht op het behoud van het bestaande. D

at blijkt bijvoorbeeld bij de w
erking van het 

gem
eentefonds. In het verdeelm

odel van het gem
eentefonds w

orden kleinere gem
een-

ten gecom
penseerd voor de relatief hogere kosten die zij hebben in de uitvoering van 

taken. H
oew

el het gaat om
 relatief kleine bedragen gee"

 dit geen prikkel om
 tot een 

andere schaal te kom
en. H

et zou ervoor pleiten in toekom
stige processen ook na te 

denken hoe veranderingen en hervorm
ingen juist gestim

uleerd kunnen w
orden. D

it zou 
m

eegenom
en kunnen w

orden in de herziening van de %nanciële verhoudingen. Prikkels 
kunnen ook w

erken als stim
ulans in bijzondere situaties w

aarin speci%eke hervorm
ingen 

voorzien zijn. D
aarbij gaat het erom

 te kom
en tot bepaalde pakke!

en of bundelingen van 
bepaalde m

aatregelen, die overheden kunnen stim
uleren bepaalde hervorm

ingen door te 
voeren. D

at is bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk gebeurd m
et de city deals.

.-. O
ECD

 (te verschijnen). M
ulti-Level Governance Reform

s: O
verview

 of O
ECD

 country experiences. Parijs: O
ECD

 Publishing.
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City deals in het Verenigd Koninkrijk
D

e regering Cam
eron besloot in 2011 op een andere w

ijze te kom
en tot hervorm

ingen 
in het openbaar bestuur..-/ Volgens de kabinetsvisie m

oesten m
eer bevoegdheden 

overgedragen w
orden aan lokale overheden via de zogeheten Localism

 Act. H
ierin stond 

een aantal uitgangspunten geform
uleerd over de w

ijze w
aarop het decentraal bestuur 

vorm
gegeven m

oest w
orden. H

ieruit volgde ook dat m
eer di#

erentiatie m
ogelijk 

m
oest zijn binnen het bestuurlijk stelsel in het Verenigd Koninkrijk, onder m

eer door 
het m

aken van concrete afspraken tussen departem
enten en stedelijke regio’s, de 

zogenaam
de city deals. D

oel daarvan is de concurrentiepositie van stedelijke regio’s te 
versterken..-0 D

e city deals kunnen het best begrepen w
orden als integrale pakke!

en 
van m

aatregelen voor stedelijke gebieden om
 de econom

ische ontw
ikkeling op 

regionaal niveau te stim
uleren. D

e gem
aakte afspraken tussen de centrale overheid en 

de stedelijke regio’s zijn gebaseerd op w
ederkerigheid: in ruil voor de uitbreiding van 

de bevoegdheden van stedelijke regio’s verw
acht de Britse overheid com

m
itm

ent en 
resultaat. D

oor de deals m
aakt de Britse overheid het m

ogelijk om
 voor steden 

uitzonderingen te m
aken, zodat zij op hun eigen m

anier econom
ische groei kunnen 

stim
uleren. H

et interessante aan deze deals is de bundeling van een aantal zaken. Zo 
w

erden voor Liverpool afspraken gem
aakt over w

oningbouw
, fondsen voor infra-

structuur, m
aar ook bijvoorbeeld over de invoering van een gekozen burgem

eester.

6.2.6 Stok achter de deur
H

ierboven w
erd aangehaald dat m

aatw
erk geboden is om

 tot hervorm
ingen te kom

en. 
M

aatw
erk m

ag echter niet ontaarden in vrijblijvendheid. H
et gaat er w

el om
 dat uiteinde-

lijk keuzes gem
aakt w

orden om
 tot de noodzakelijke hervorm

ingen te kom
en die 

bijdragen aan het realiseren van de econom
ische en m

aatschappelijke opgaven. Een stok 
achter de deur is een zesde en laatste les. D

it is nodig om
 keuzes eventueel te forceren. 

D
at is in het rapport ook aan de orde gekom

en bij de versterking van het bestuurlijk 
verm

ogen op regionaal niveau. D
aar is het initiatief voor de versterking bij gem

eenten 
neergelegd, m

aar als gem
eenten niet binnen een term

ijn van bijvoorbeeld tw
ee jaar een 

keuze m
aken voor een inhoudelijk integraal econom

isch program
m

a en bijbehorend 
arrangem

ent, dan zal vanuit het rijk een keuze gem
aakt w

orden voor de desbetre#
ende 

regio. O
ntw

ikkelingen vragen im
m

ers dat er vanuit het openbaar bestuur keuzes w
orden 

gem
aakt en dat er gehandeld w

ordt. Als in sam
enw

erkingsverbanden de besluitvorm
ing 

structureel gefrustreerd w
ordt door één gem

eente, dan m
oet de m

ogelijkheid bestaan 

.-/ The D
eputy Prim

e M
inister’s O

&
ce. Policy paper: 2010 to 2015 governm

ent policy: City D
eals and Grow

th D
eals.

.-0 O
ECD

 (2014). O
ECD

 Regional O
utlook 2014: Regions and Cities: W

here Policies and People M
eet. Parijs: O

ECD
 Publishing.

een bepaalde keuze te forceren. D
it zagen w

e in D
enem

arken w
aar in een grootschalige 

hervorm
ing van het lokale bestuur de gem

eenten enerzijds de vrijheid kregen de eigen 
fusiepartners te selecteren, m

aar anderzijds een stok achter de deur w
erd gecreëerd voor 

als er geen keuze zou w
orden gem

aakt. H
ier zagen w

e dat de D
eense overheid dit slechts 

in beperkte gevallen hoefde toe te passen.

D
eense hervorm

ing van het binnenlands bestuur
In de zom

er van 2004 besloot de D
eense regering – bestaande uit de centrum

rechtse 
liberale partij en de conservatieve Volkspartij – tot ingrijpende herstructurering van de 
bestuurlijke inrichting. Eén elem

ent hiervan betrof de herindeling van gem
eenten. 

D
e D

eense regering gebood kleine gem
eenten (<20.000 bew

oners) om
 binnen een 

half jaar geschikte fusiepartners te vinden. D
e deadline w

erd gesteld op 1 januari 2005. 
G

em
eenten hadden de vrijheid om

 te kiezen voor (een) speci%eke fusiepartner(s). 
G

em
eenten die gezam

enlijk echter niet voldeden aan het verplicht gestelde aantal 
inw

oners konden door de regering gedw
ongen w

orden om
 alsnog te fuseren m

et een 
aangew

ezen naburige gem
eente. G

em
eenten die daarna nog w

eigerden te fuseren 
kregen geen nieuw

e taken en w
erden daarbij verplicht om

 diensten in te kopen bij 
buurgem

eenten. H
et aantal gem

eenten in D
enem

arken w
erd uiteindelijke geredu-

ceerd van 271 tot 98..-1

D
e genoem

de voorbeelden zijn slechts een selectie uit vele hervorm
ingsoperaties die w

e 
nationaal en internationaal hebben gezien. D

e voorbeelden illustreren w
elke lessen w

ij 
kunnen trekken voor het hervorm

ingsproces. M
et een com

plexer w
ordende sam

enleving 
kan het eigenlijk niet anders dan dat het openbaar bestuur zich aanpast aan nieuw

e 
w

erkelijkheden en daar adequaat op inspeelt. D
it betekent ook dat er op een andere 

m
anier naar hervorm

ingsprocessen gekeken m
oet w

orden. W
aar in het verleden 

m
isschien gezegd kon w

orden: experim
enteer, kijk w

at w
erkt en leg dat vervolgens over 

het hele land vast in structuren, zijn w
ij nu in een tijd gekom

en w
aarin gezegd m

oet 
w

orden: ontw
ikkelingen vragen een continue hervorm

ingsgezindheid van het openbaar 
bestuur en een gedi#

erentieerde aanpak. In de w
etenschap dat ontw

ikkelingen zich veel 
sneller en abrupter voordoen dan voorheen, gaat het er om

 dat het hervorm
ingsproces 

daarvoor ruim
te biedt. 

.-1 Baldersheim
, H

., Rose, L. (2010). Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. Basingstoke: Palgrave 
M

acm
illan.
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6.3 
U

rgentie vanuit andere m
aatschappelijke vraagstukken

In dit rapport is vooral gekeken w
elke aanpassingen in het openbaar bestuur m

oeten 
plaatsvinden in het licht van econom

ische opgaven. D
e m

aatschappelijke vraagstukken 
zijn echter breder dan uitsluitend het dom

ein van de econom
ie, zoals w

ij al eerder hebben 
erkend. H

et is dus de vraag of de voorgestelde aanbevelingen ook breder toepasbaar zijn. 
W

ij hebben daarvoor gekeken naar drie actuele m
aatschappelijke vraagstukken, nam

elijk 
georganiseerde crim

inaliteit (6.3.1), m
igratiecrisis (6.3.2) en m

aatschappelijke opvang$(6.3.3). 

6.3.1 
G

eorganiseerde crim
inaliteit

D
e bestrijding van georganiseerde crim

inaliteit is een belangrijke opgave voor het 
openbaar bestuur. D

aarbij valt te denken aan m
ensenhandel, w

itw
assen van geld, 

grootschalige fraude, hennepteelt en –handel. H
et m

aatschappelijk probleem
 van het 

bestaan van georganiseerde crim
inaliteit is evident: het tast de integriteit van de 

sam
enleving aan, het onderm

ijnt het gezag, het zorgt voor onveiligheid, et cetera. 
G

eorganiseerde crim
inaliteit hee"

 ook een bew
ezen negatief e#

ect op de econom
ische 

ontw
ikkeling van een land. D

at is bijvoorbeeld zichtbaar in het econom
isch ontw

ikkelpad 
van een land als Italië (m

et nam
e Zuid-Italië). G

eorganiseerde crim
inaliteit houdt zich niet 

aan grenzen: niet van gem
eenten, niet van provincies en ook niet van het land. U

it$analy-
ses blijkt dat het probleem

 van georganiseerde crim
inaliteit zich vooral voordoet op 

regionaal niveau. Binnen het veiligheidsdom
ein is daarom

 gekozen voor een m
eer 

regionale aanpak, nam
elijk door de vorm

ing van tien Regionale Inform
atie en Expertise 

Centra (RIEC’s). Sam
enw

erkende overheidsorganisaties die inform
atie delen, krijgen een 

com
pleter beeld van de om

vang, w
erkw

ijze en ‘leden’ van crim
inele organisaties. D

it leidt 
tot een integrale w

erkw
ijze w

aarbij de strafrechtelijke, %scale en bestuurlijke aanpakken 
hand in hand gaan. D

e RIEC’s en het Landelijk Inform
atie en Expertise Centrum

 (LIEC) 
ondersteunen het openbaar bestuur door inform

atie te delen over de om
vang, w

erkw
ijze 

en ‘leden’ van crim
inele organisaties. D

it leidt tot een betere aanpak. D
oor de betere 

inform
atie w

eten gem
eenten bijvoorbeeld dat zij geen vergunning m

oeten verlenen aan 
een bedrijf dat als dekm

antel dient om
 crim

ineel geld w
it te w

assen..-2 

6.3.2 M
igratievraagstuk

D
e afgelopen periode hee"

 Europa een verhoogde instroom
 van asielzoekers gekend. 

In$N
ederland betekende dit afgerond zo’n 59.000 asielzoekers in 2015. Zo’n instroom

 
hebben w

e als land in één jaar niet eerder in deze om
vang gekend. H

et stelt N
ederland als 

sam
enleving zow

el nationaal, regionaal als lokaal voor grote uitdagingen op het gebied 

.-2 RIEC-LIEC (2015). Sam
en gebundeld: Im

pressies van een integrale aanpak van onderm
ijning. D

en H
aag: LIEC.

Voor het w
elslagen is een interbestuurlijk kader noodzakelijk, dat zow

el voorziet in het 
proces als in de inhoud. Een dergelijk interbestuurlijk kader zet in op het creëren van 
gezam

enlijke am
bities en program

m
a’s, m

aatw
erk, draagvlak, het betrekken van 

verschillende (niet-gebruikelijke) stakeholders en het creëren van de juiste prikkels: 
spelregels, regie en ondersteuning. Zoals w

e al eerder onderstreepten, veronderstelt dit 
niet dat er ruim

te w
ordt gegeven aan vrijblijvendheid. Een veranderingsproces, juist in 

deze tijden, creëert het verm
ogen om

 adaptief te zijn, w
aarbij m

en keuzes dur"
 te m

aken 
en dur"

 door te ze!
en. Een stok achter de deur is er dus alleen voor die situaties w

aarin 
keuzes achterw

ege blijven. D
aarom

 is het van belang dat dergelijke program
m

a’s niet 
alleen richting geven aan en verbinding leggen tussen de diverse inhoudelijke opgaven 
respectievelijk sectoren, doch ook de bestuurlijke arrangem

enten form
uleren w

aarm
ee 

de sam
enw

erking w
ordt vorm

gegeven. D
eze bestuurlijke arrangem

enten zullen zich, 
zo$zal uit het betoog van dit rapport helder zijn, kenm

erken door di#
erentiatie. 

Interbestuurlijk kader: program
m

a’s voor econom
isch regionaal-bestuurlijk 

opgaven
G

em
eenten in een regio (of regionaal verband) krijgen een uitnodiging een econo-

m
isch regionaal-bestuurlijk program

m
a, dat richting gee"

 aan en verbinding legt 
tussen diverse sectoren, vorm

 te geven. Een dergelijk program
m

a bevat ook de 
bestuurlijke arrangem

enten die nodig zijn. Partnerschap tussen gem
eenten, provincies 

en rijk is daarbij het uitgangspunt; aangegeven w
ordt hoe w

aterschappen, bedrijven, 
kennisinstellingen, sociale partners, m

aatschappelijke organisaties, grensoverschrij-
dende sam

enw
erkingsverbanden en individuele burgers kunnen participeren; 

de$uitnodiging geldt nadrukkelijk ook voor hen. Een dergelijk proces m
et regionale 

program
m

a’s behoe"
 spelregels, regie en ondersteuning. D

it w
ordt voor het begin 

van het proces vastgesteld in een interbestuurlijk kader. Via dit kader krijgen legitim
a-

tie, handelingssnelheid en doorze!
ingsm

acht een plaats in de uiteindelijke sam
en-

w
erking die w

ordt gekozen.
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D
eze integrale benadering en de betrokkenheid van alle partners in de keten leidt tot 

betere resultaten door burgers in staat te stellen deel te nem
en aan de sam

enleving.

U
it deze drie voorbeelden blijkt dat dezelfde ontw

ikkelingen gaande zijn als bij de 
econom

ische opgaven: regionalisering, toenem
ende onzekerheid en verw

evenheid. 
Bij georganiseerde crim

inaliteit, het m
igratievraagstuk en m

aatschappelijke participatie 
w

ordt ook van het openbaar bestuur verw
acht dat het daadkrachtig kan acteren op 

regionaal niveau, dat het adaptief w
eet in te spelen op nieuw

e ontw
ikkelingen en dat het 

in staat m
oet zijn om

 verbindingen te leggen tussen verschillende partners in de sam
en-

leving. D
e aanbevelingen voor econom

ische opgaven zullen ook opgaan voor andere 
m

aatschappelijke vraagstukken. D
it m

aakt de noodzaak voor hervorm
ingen in het 

openbaar bestuur alleen m
aar groter. D

e voorgestelde aanbevelingen zullen im
m

ers niet 
alleen een positief e#

ect hebben op het realiseren van econom
ische opgaven, m

aar ook 
op het oplossen van andere m

aatschappelijke vraagstukken.

6.4 
Vervolgvragen voor het openbaar bestuur

Veranderingen in het openbaar bestuur roepen nieuw
e vragen op. Im

m
ers, als aan enkele 

knoppen van het openbaar bestuur w
ordt gedraaid, zal blijken dat ook andere knoppen in 

bew
eging m

oeten kom
en. G

edurende het veranderingsproces van het openbaar bestuur 
w

ordt duidelijk w
elke andere knoppen in bew

eging kom
en. Van één knop w

eten w
ij dat nu 

al, nam
elijk de inrichting en w

erkw
ijze van het rijk. 

Een beroep op (m
eer) adaptiviteit en verbindend verm

ogen geldt uiteraard evenzeer voor 
de Rijksoverheid. D

e Rijksoverheid hee"
 zichzelf de afgelopen jaren veranderingen 

opgelegd m
et program

m
a’s als Andere O

verheid, Com
pacte Rijksdienst en het 

H
ervorm

ingsprogram
m

a Rijksdienst. D
eze program

m
a’s rich!

en zich in belangrijke m
ate 

op de e&
ciency en kw

aliteit van de interne sam
enw

erking en de bedrijfsvoering binnen 
de Rijksdienst: shared services voor de gehele Rijksdienst en daardoor  kostenbesparingen. 
D

aarnaast is en blij"
 personeelsbeleid en –zorg (H

RM
) een belangrijk them

a..-, 
D

e kom
ende jaren zal voor de Rijksdienst alles w

at sam
enhangt m

et ICT en eO
verheid – 

m
ede ter uitvoering van het parlem

entair onderzoek “Elias”.-- – een essentieel deel zijn 
van verdere verbeteringen van de Rijksdienst.

.-, Kam
erstukken II, 2015-2016, 31490, nr. 193.

.-- Kam
erstukken II, 2014-2015, 33326, nr. 13.

van huisvesting, integratie, onderw
ijs, zorg en w

erkgelegenheid. H
et is een com

plex 
vraagstuk w

aarvoor niet één allesom
va!

ende oplossing bestaat. D
it brengt een discussie 

tew
eeg, niet alleen over de instroom

 als ontw
ikkeling op zichzelf, m

aar het roept juist de 
vraag op hoe w

e adequaat op dit vraagstuk kunnen inspelen. H
et verlangt van alle 

bestuurslagen het verm
ogen om

 w
endbaar te zijn, over eigen grenzen te stappen en 

'exibel te opereren. H
et Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

 van 27 novem
ber 

2015 illustreert hoe het rijk en m
edeoverheden de handen ineenslaan om

 te kom
en tot 

een breed gedragen en gezam
enlijke aanpak van de asielinstroom

. Een speci%eke rol 
daarin is w

eggelegd voor de Com
m

issarissen van de Koning in hun rol als rijksheer..-3 
D

oor bijvoorbeeld het organiseren van regionale regietafels onder leiding van de 
Com

m
issarissen van de Koning in hun rol als rijksheren w

ordt per regio m
et alle betrok-

ken stakeholders naar oplossingen gezocht naar en afspraken gem
aakt over onder andere 

opvang en huisvesting. D
e regionale tafels bieden de ruim

te om
 deze nieuw

e ontw
ikke-

lingen direct te adresseren. H
ierm

ee w
ordt een aanpak geïntroduceerd die het openbaar 

bestuur in staat m
oet stellen adaptief en 'exibel op nieuw

e ontw
ikkelingen in te spelen.

6.3.3. M
aatschappelijke participatie

Een belangrijke opgave voor het openbaar bestuur is burgers in staat te stellen om
 deel te 

nem
en aan de sam

enleving is. H
et gaat daarbij in het bijzonder om

 kw
etsbare groepen in 

de sam
enleving, zoals jeugd, m

ensen m
et een beperking, ouderen, et cetera. In de 

afgelopen decennia is een sam
enhangend pakket aan taken naar de gem

eenten over-
geheveld om

 hierin te voorzien. G
em

eenten zijn bij uitstek in staat om
 vorm

 te geven aan 
een integrale aanpak die recht doet aan de eigen kracht van burgers en hun om

geving. 
Tegelijkertijd vragen de decentralisaties om

 een regionale aanpak, onder m
eer om

dat een 
deel van het aanbod alleen regionaal georganiseerd en ingekocht kan w

orden, de$invoe-
ring een groot beroep doet op de expertise en capaciteit van gem

eenten en om
 %nanciële 

risico’s te spreiden. Kenm
erkend voor het vraagstuk van m

aatschappelijke participatie is 
verder dat het openbaar bestuur niet in staat is dit alleen op te lossen. H

et openbaar 
bestuur is (in toenem

ende zin) a(
ankelijk van talloze instanties en organisaties die een 

bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van dit vraagstuk. Sam
enw

erking m
et private 

of sem
ipublieke organisaties is noodzakelijk. D

at vraagt van het openbaar bestuur dat het 
in staat is te kom

en tot het m
aken van verbindingen. G

em
eenten geven daar concreet 

invulling aan door de vraagstukken integraal en gezam
enlijk aan te vliegen. D

e verschil-
lende m

aatschappelijke partners w
orden aan de voorkant betrokken bij het identi%ceren 

van het probleem
, bij het form

uleren van concrete oplossingen en bij het uitvoeren ervan. 

.-3 Kam
erstukken II, 2015-2016, 19637, nr. 2107, Bijlage.

$"
$

Sam
enva!

ing
!

!
!

!
!

III
II

I
IV



D
eze them

a’s – bedrijfsvoering, H
RM

, ICT - zijn ook voor en bij de m
edeoverheden van 

belang. O
nderdelen van de Rijksdienst, zoals de Belastingdienst, Rijksw

aterstaat, het 
Rijksvastgoedbedrijf en de verschillende Rijksinspecties, zijn dagelijks van betekenis voor 
burgers, bedrijven en de m

edeoverheden. O
ok in dat opzicht is er een sterke w

issel-
w

erking tussen de Rijksoverheid en andere overheden.

D
e in dit rapport beschreven opgaven voor de m

edeoverheden vergen ook van de 
Rijksdienst verdere hervorm

ingen. D
e voorliggende econom

ische opgaven hebben niet 
alleen betekenis voor de regio’s, m

aar voor N
ederland als geheel. In die zin is het rijk ook 

een belangrijke partner in het form
uleren en het bereiken van de gestelde doelen. 

Term
en als gezam

enlijkheid en cocreatie staan daarbij centraal. Verder gaat het om
 m

eer 
eenduidigheid (ontkokering) in het optreden van het rijk naar de regio’s toe. W

aar van de 
regio’s een integrale benadering w

ordt gevraagd, geldt dat ook voor het nationale niveau. 
O

ok m
ag van het rijk w

orden verw
acht dat het in staat is in te spelen op actuele ontw

ik-
kelingen; dit vraagt een adaptieve houding en w

erkw
ijze van die nationale overheid. 

D
e$uitvoering en de uitvoerbaarheid op regionaal niveau zijn daarbij belangrijke anker-

punten. D
it zijn belangrijke them

a’s die een studie op zichzelf vragen. H
et m

inisterie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, m

et zow
el het openbaar bestuur als de 

Rijksdienst in portefeuille, w
eet zich sam

en m
et de collega-departem

enten hiervoor 
verantw

oordelijk en realiseert zich zelf het goede voorbeeld te m
oeten geven. N

iet alleen 
de totstandkom

ing van het Rijksvastgoedbedrijf, m
aar ook een reorganisatie tot een 

com
pactere en m

eer 'exibele beleidskern m
et eenduidiger pro%el gericht op het bestuur 

enerzijds en de overheids organisatie anderzijds zijn recente voorbeelden.
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O
pgaven voor het 

openbaar bestuur
Regionalisering

Toenem
ende onzekerheid

Verw
evenheid

Aard van de opgave
H

et openbaar bestuur m
oet in zijn inrichting en w

erkw
ijze 

voldoende regionaal bestuurlijk verm
ogen hebben w

aarm
ee 

econom
ische vraagstukken op dat niveau e#

ectief en 
e&

ciënt opgelost kunnen w
orden.

H
et openbaar bestuur m

oet in zijn inrichting en w
erkw

ijze 
adaptief genoeg zijn om

 in te spelen op toenem
ende 

onzekerheden binnen de econom
ie. 

H
et openbaar bestuur m

oet in zijn inrichting en w
erkw

ijze in 
staat zijn verbindingen te leggen tussen verschillende 
partners en overheden, om

dat deze verbindingen bijdragen 
aan het realiseren van econom

ische resultaten.

Processen
M

eer ruim
te in het openbaar bestuur

Binnen de inrichting en w
erkw

ijze van het openbaar bestuur 
m

oeten m
eer m

ogelijkheden voor di#
erentiatie en 

m
aatw

erk kom
en. D

e inhoudelijke opgaven – die van regio 
tot regio kunnen verschillen in aard en om

vang – zijn daarbij 
het uitgangspunt. H

et openbaar bestuur m
oet krachtig 

kunnen inspelen op deze opgaven. D
at geldt voor regio’s 

binnen N
ederland, m

aar zeker ook voor de regio’s aan de 
landsgrenzen. 

G
erichte standaardisering

D
i#

erentiatie is geen vaste norm
. Som

m
ige aspecten van het 

openbaar bestuur, zoals in de bedrijfsvoering, lenen zich juist 
voor standaardisering, zow

el uit kostenoogpunt als uit 
kw

aliteitsverbetering. H
ierdoor ontstaat op andere terreinen 

juist ruim
te voor m

aatw
erk en ontstaan m

ogelijkheden voor 
bestuurlijke nabijheid. Standaardisering van (bedrijfsvoe-
rings)processen kan zow

el vanuit m
edeoverheden als vanuit 

de Rijksoverheid w
orden gestim

uleerd.

D
eregulering binnen het openbaar bestuur

D
e organieke en andere relevante w

e!
en w

orden 
doorgelicht op m

inder verplichtingen (deregulering), zodat 
m

eer ruim
te ontstaat voor 'exibiliteit in inrichting en 

w
erkw

ijze. D
it kan bijvoorbeeld door het afscha#

en van de 
verplichtende toezichtsbepalingen tussen provincies en 
gem

eenten. D
at kan zow

el gaan om
 toezichtsbepalingen uit 

sectorw
etgeving als volgend uit het %nancieel toezicht.

Continue verbetering 
Processen binnen het openbaar bestuur m

oeten een sterker 
iteratief karakter krijgen, zodat econom

ische opgaven op 
een adaptieve m

anier geadresseerd kunnen w
orden. D

e 
kern daarbij is dat strategische doelen w

orden geform
u-

leerd, zonder dat daarbij SM
ART w

ordt vastgelegd hoe die 
doelen bereikt m

oeten w
orden. 

Econom
isch regionaal-bestuurlijk program

m
a

H
et rijk nodigt regio’s uit om

 in sam
enspraak m

et relevante 
partners (m

edeoverheden, private partners en kennisinstel-
lingen) in een periode van bijvoorbeeld tw

ee jaar te kom
en 

m
et een econom

isch regionaal-bestuurlijk program
m

a dat 
door de volksvertegenw

oordigers is vastgesteld. Van andere 
overheden w

ordt verw
acht dat zij actief participeren w

aarbij 
bekeken w

ordt hoe program
m

a’s op elkaar afgestem
d 

w
orden. In dit program

m
a w

orden prangende, gezam
enlijke 

econom
ische opgaven geagendeerd en w

ordt de verbinding 
gelegd tussen verschillende beleidsterreinen die raken aan 
deze opgaven (regionaal econom

isch beleid, verkeer en 
vervoer, ruim

telijke ordening, arbeidsm
arkt, onderw

ijs en 
cultuur). D

it gee"
 richting aan gezam

enlijk optreden en 
investeren. D

eze program
m

a’s m
oeten m

eerjarig van karakter 
zijn m

et het oog op gew
enste duidelijkheid en continuïteit 

voor bedrijven, kennisinstellingen, burgers en de betrokken 
overheden zelf. In dit program

m
a staan de regionale opgaven 

benoem
d, alsm

ede de w
enselijke bestuurlijke arrangem

enten 
om

 tot de realisatie van dit program
m

a te kom
en. D

e m
inister 

van BZK spant zich in om
 de benodigde bestuurlijke 

arrangem
enten m

et de regio te realiseren.

Bijlage I  O
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O
pgaven voor het 

openbaar bestuur
Regionalisering

Toenem
ende onzekerheid

Verw
evenheid

Processen (vervolg)
Institutionele versterking bestuurlijk verm

ogen
M

et het oog op de voorliggende econom
ische opgaven is het 

noodzakelijk dat – naast de vergroting van de regionale 
bew

ustw
ording – het bestuurlijk verm

ogen ook institutioneel 
w

ordt versterkt. H
et bestuurlijk verm

ogen van de regio w
ordt 

versterkt door intensiever sam
en te w

erken tussen gem
eenten 

onderling en tussen gem
eenten en provincies of door taken en 

bevoegdheden via centrum
gem

eenten uit te laten voeren. 
Gem

eenten bezien w
elke van deze tw

ee m
ogelijkheden het 

beste bij hen past naar gelang de opgaven in hun regio, w
aarna 

het rijk in sam
enspraak m

et de m
edeoverheden de keuze 

bestendigt in concrete afspraken. W
anneer gem

eenten er 
onderling niet uitkom

en, m
aakt het rijk a(

ankelijk van de 
regionale context een keuze, m

et de voorkeur voor het in 
positie brengen van de centrum

gem
eente, en als alternatief het 

verbindend verklaren van regionale sam
enw

erking. In regio’s 
zonder een duidelijke centrum

gem
eente w

ordt dan gekozen 
voor een m

eer verplichtende vorm
 van sam

enw
erking, dan w

el 
een rol voor de provincie. Aan het veranderingsproces w

orden 
spelregels m

eegegeven, w
aardoor legitim

atie, handelingssnel-
heid en doorze!

ingsm
acht een plaats krijgen in de uiteindelijke 

sam
enw

erking die w
ordt gekozen.

Interbestuurlijk kader: program
m

a’s voor econom
isch 

regionaal-bestuurlijk opgaven
Gem

eenten in een regio (of regionaal verband) krijgen een 
uitnodiging een econom

isch regionaal-bestuurlijk program
m

a, 
dat richting gee"

 aan en verbinding legt tussen diverse 
sectoren, vorm

 te geven. Een dergelijk program
m

a bevat ook 
de bestuurlijke arrangem

enten die nodig zijn. Partnerschap 
tussen gem

eenten, provincies en rijk is daarbij het uitgangs-
punt; aangegeven w

ordt hoe w
aterschappen, bedrijven, 

kennisinstellingen, sociale partners, m
aatschappelijke 

organisaties, grensoverschrijdende sam
enw

erkingsverbanden 
en individuele burgers kunnen participeren; de uitnodiging 
geldt nadrukkelijk ook voor hen. Een dergelijk proces m

et 
regionale program

m
a’s behoe"

 spelregels, regie en onder-
steuning. D

it w
ordt voor het begin van het proces vastgesteld 

in een interbestuurlijk kader. Via dit kader krijgen legitim
atie, 

handelingssnelheid en doorze!
ingsm

acht een plaats in de 
uiteindelijke sam

enw
erking die w

ordt gekozen.

Lerend verm
ogen

H
et lerend verm

ogen van het openbaar bestuur m
oet 

versterkt w
orden, m

et nam
e op institutioneel niveau. 

O
rganisaties binnen het openbaar bestuur – w

aaronder 
intergem

eentelijke sam
enw

erkingsverbanden – m
oeten 

gestim
uleerd w

orden regelm
atig te bekijken of zij hun 

econom
isch presteren kunnen verbeteren. D

at kan onder 
m

eer door het uitvoeren van benchm
arks of het laten 

uitvoeren van visitaties.

Interbestuurlijke aanpak van opgaven
Bij bijzondere, m

eerschalige opgaven w
ordt gew

erkt m
et 

een interbestuurlijke aanpak. W
erken in term

en van 
cocreatie staat centraal. Initiatief daarvoor ligt in eerste 
instantie bij m

edeoverheden. Betrokkenheid van de 
Rijksoverheid is a(

ankelijk van de m
ate van het nationale 

belang van de voorliggende econom
ische opgaven en aan 

het potentieel dat ontstaat door koppeling van de Rijksop-
gaven aan econom

ische regionaal-bestuurlijke program
-

m
a's. In voorkom

ende gevallen kan een in sam
enspraak 

aangew
ezen am

bassadeur of de Com
m

issaris van de Koning 
als rijksheer – m

et voldoende doorze!
ingsm

acht – geza-
m

enlijk m
et lokale en regionale partijen bijdragen aan een 

e#
ectieve interbestuurlijke aanpak. H

ierbij geldt dat 
hiërarchische bevoegdheden w

orden toegepast als ultim
um

 
rem
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O
pgaven voor het 

openbaar bestuur
Regionalisering

Toenem
ende onzekerheid

Verw
evenheid

Cultuur 
Regionale netw

erkoriëntatie 
D

e betrokken publieke partijen hebben in hun houding een 
regionale oriëntatie. O

verheden zijn in staat om
 deel- en 

schaalbelangen te dienen vanuit een bredere blik, w
aarbij 

overstijgende am
bities w

orden w
aargem

aakt. D
at gaat 

gepaard m
et een cultuur w

aarin 'exibiliteit, innovatie en 
veerkracht voorop staat.

Com
petenties van bestuurders en am

btenaren
M

ensen m
aken het verschil. D

e constatering dat de 
betekenis van goede m

ensen van evident belang is voor het 
presteren van dat openbaar bestuur betekent ook dat deze 
bestuurders, volksvertegenw

oordigers en am
btenaren 

m
eegaan m

et hun tijd, kennis hebben van ontw
ikkelingen 

en over vaardigheden beschikken die hen in staat stellen 
adaptief en 'exibel te zijn. D

at betekent in ieder geval het 
verm

ogen te denken in het belang van de regio, kennis te 
hebben van relevante technologische ontw

ikkelingen en te 
kunnen inspelen op nieuw

e en onverw
achte ontw

ikkelingen 
en kansen.

Selectie en rekrutering
In de pro%elschets en benoem

ingsprocedures, alsm
ede 

opleiding en ondersteuning, van bestuurders, volksverte-
genw

oordigers en am
btenaren zal een groter gew

icht 
w

orden toegekend aan die functievereisten die van belang 
zijn voor het huidige tijdsgew

richt. D
it betekent ook dat de 

selectie-/vertrouw
enscom

m
issies deze com

petenties in 
belangrijke m

ate m
eew

egen. Tevens vraagt dit inzet van 
politieke partijen bij de rekrutering van bestuurders en 
volksvertegenw

oordigers.

Vergroting van aantrekkelijkheid
D

e aantrekkelijkheid van het am
bt kan vergroot w

orden 
door verbetering van arbeidsvoorw

aarden en het schrappen 
van eisen, zoals het w

oonplaatsvereiste voor bestuurders.

O
pleiding

Bestuurders, volksvertegenw
oordigers en am

btenaren 
ontvangen gedurende hun loopbaan adequate (bij)scholing, 
zodat zij up-to-date blijven over nieuw

e ontw
ikkelingen en 

inzichten. D
at vergt een actueel en passend opleidings-

aanbod voor de verschillende doelgroepen. Binnen dit 
opleidingsaanbod zou een deel van het curriculum

 m
oeten 

bestaan uit het leren denken vanuit de regio.

Verbindend vakm
anschap

Bij de aanpak van regionale opgaven m
oeten betrokken 

publieke partijen beschikken over netw
erkvaardigheden die 

hen in staat stellen om
 relaties tussen stakeholders te 

leggen, verbindingen te versterken en allianties te vorm
en. 

D
at doen ze vanuit inhoudelijk vakm

anschap, dat m
ede door 

proces-sensitiviteit m
eerw

aarde krijgt.

Stakeholders en publieke w
aarde

D
e m

eerw
aarde die geleverd w

ordt is een publieke w
aarde 

die econom
ische ontw

ikkeling verbindt m
et bredere 

m
aatschappelijke agenda’s (gezondheid, veiligheid, 

m
obiliteit). D

at vindt plaats door stakeholders te betrekken 
en te com

m
i!

eren, door triple- en quadruplehelix-construc-
ties te vorm

en en door oog te hebben voor nieuw
e belangen 

en belanghebbenden.
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O
pgaven voor het 

openbaar bestuur
Regionalisering

Toenem
ende onzekerheid

Verw
evenheid

Structuur
Intensivering gem

eentelijke sam
enw

erking 
G

em
eenten hebben niet alleen een lokale, m

aar ook een 
regionale verantw

oordelijkheid. O
m

 bestuurlijke sam
enw

er-
king te stim

uleren, zal de W
gr vereenvoudigd en versim

peld 
m

oeten w
orden. D

aarbij kan aan een aantal w
ijzigingen 

w
orden gedacht, zoals het m

ogelijk m
aken van lichte, 

niet-vrijblijvende vorm
en van sam

enw
erking op basis van de 

W
gr, het m

ogelijk m
aken van territoriale bestuurscom

m
is-

sies en het faciliteren van m
odulaire sam

enw
erking, het 

creëren van een openbaar lichaam
 w

aarbij alleen raadsleden 
in het algem

een bestuur zi!
en en alleen w

ethouders in het 
dagelijks bestuur (D

rechtstedenm
odel) en het nader 

beschouw
en van BTW

-verplichtingen die sam
enhangen m

et 
sam

enw
erking. D

em
ocratische legitim

ering vanuit 
gem

eenteraden – al dan niet getrapt – blij"
 de basis voor 

vorm
geving van de sam

enw
erking. H

et uitgangspunt is dat 
sam

enw
erking plaatsvindt op basis van vrijw

illigheid, m
aar 

dat deze niet vrijblijvend is. H
et is noodzakelijk om

 in die 
gevallen w

aar vrijblijvendheid parten speelt, een bevoegd-
heid te creëren voor de regering om

, ook indien er sprake is 
van lichtere vorm

en van sam
enw

erking, een besluit op te 
leggen aan gem

eenten.

Centrum
gem

eenten
Centrum

gem
eenteconstructies bieden m

ogelijkheden het 
bestuurlijk verm

ogen in de regio te versterken. Zo m
oet er 

m
eer ruim

te kom
en voor het beleggen van taken en 

bevoegdheden in een centrum
gem

eenteconstructie op basis 
van a!

ributie. In de voorstellen hiervoor dient rekening te 
w

orden gehouden m
et de betrokkenheid van de om

liggende 
gem

eenten. D
it kan door aan het begin van het proces 

afspraken te m
aken m

et de betrokken gem
eenten, kaders te 

stellen en door vooraf afspraken te m
aken over de 

verantw
oording. A!

ributie kan ook plaatsvinden aan 
provincies, in gebieden w

aar geen (duidelijke) centrum
-

gem
eente aanw

ezig is.

Flexibelere taaktoedeling
In het openbaar bestuur m

oet m
eer di#

erentiatie van 
bevoegdheden en taken in het openbaar bestuur m

ogelijk 
zijn. H

et uitgangspunt zijn de voorliggende econom
ische 

opgaven binnen een bepaald gebied. D
at betekent dat 

w
anneer de regionale schaal sam

envalt m
et de provinciale 

schaal, gem
eenten en provincie gezam

enlijk opteren voor 
een regionaal sam

enw
erkingsverband inclusief de 

m
ogelijkheid gem

eentelijke en sam
enw

erkingstaken te 
delegeren aan de provincie (w

aar geen duidelijke centrum
-

gem
eente aanw

ezig is). Aan (grootstedelijke) regio’s kunnen 
provinciale taken w

orden gedelegeerd, indien de gem
een-

ten in die regio daartoe een gem
otiveerd verzoek indienen 

en de gem
eenten een voldoende robuuste om

vang hebben. 
In beide situaties kunnen bevoegdheden en taken ook 
w

e!
elijk w

orden gea!
ribueerd, bijvoorbeeld als sluitstuk 

van een regionaal verzoek daartoe. Flexibele taaktoedeling 
m

aakt deel uit van de voorstellen voor bestuurlijke 
arrangem

enten in de econom
isch regionaal-bestuurlijke 

program
m

a’s en zal naar verw
achting ook in daarop 

volgende jaren verder vorm
 krijgen. 

D
em

ocratische legitim
iteit

Bij het vorm
geven van publieke processen en sam

en-
w

erkingsverbanden is het borgen van de dem
ocratische 

legitim
iteit een belangrijk ankerpunt. D

at kan w
orden 

versterkt door afspraken te m
aken over de rol van de 

gem
eenteraad binnen intergem

eentelijke sam
enw

erking, 
door vooraf duidelijke kaders te stellen en door afspraken te 
m

aken over de verantw
oording. In de vorm

geving hiervan is 
m

eer di#
erentiatie w

enselijk om
 beter aan te sluiten op 

m
aatschappelijke opgaven en verbanden. D

aarbij past een 
adaptieve rol van gem

eenteraden en verschui"
 de nadruk op 

de vraag hoe belanghebbenden in het proces betrokken zijn 
en of de uitkom

sten overeenkom
en m

et door gem
eente-

raden vastgestelde doelen.
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O
pgaven voor het 

openbaar bestuur
Regionalisering

Toenem
ende onzekerheid

Verw
evenheid

Structuur (vervolg)
Financiële verhoudingen
D

e voorgestane bestuurlijke richting dient zijn w
eerslag te 

krijgen in een grondige herziening van de Financiële 
Verhoudingsw

et. D
e herziening zou gericht m

oeten w
orden 

op de vereenvoudiging van verdeelm
odellen en een 

verdeling die – naast het borgen van een bepaald voorzie-
ningenniveau – m

eer dan nu is gericht op het prikkelen van 
regionaal-econom

ische sam
enw

erking en de di#
erentiatie in 

regionale opgaven. D
e herziening m

oet in sam
enhang 

plaatsvinden m
et het voornem

en tot een ruim
er lokaal 

belastinggebied te kom
en.
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