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Vertrouwen in (de toekomst van) de regio? 
Wie had gehoopt op grootschalige structuurveranderingen in het binnenlands bestuur, zal 

teleurgesteld zijn over het regeerakkoord van Rutte-III. De nieuwe coalitie streeft – zoals 

verwacht - niet naar de vorming van landsdelen of van een grootstedelijke bestuurslaag. In 

plaats daarvan legt zij de nadruk op de ‘regio’ en ‘regionale afspraken’, op tal van 

beleidsterreinen. 

 

Structuurveranderingen 
Het vorige kabinet zette in op een fusie van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Ook 

streefde Rutte-II naar het fors opschalen van de gemeenten zodat die ten minste 100.000 

inwoners zouden hebben. Die voornemens sneuvelden al snel. Is Rutte-III minder ambitieus? 

Dat valt nog te bezien.  

 

De nieuwe coalitie verdient een compliment voor het zoeken naar andere oplossingen voor 

het suboptimaal functioneren van het openbaar bestuur dan structuurveranderingen. Het nut 

van structuurveranderingen wordt dikwijls schromelijk overdreven. Onduidelijk is wel, hoe de 

regering straks zal omgaan met gemeentelijke herindelingen. Dergelijke fusies vindt de 

coalitie “gewenst voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van 

gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken”. Het initiatief daartoe wordt gelaten 

bij de provincies en gemeenten (dat wijkt niet af van de bestaande praktijk). Maar moeten 

die straks dan ook nadrukkelijk bewijzen dat van een dergelijke afhankelijkheid sprake is; 

worden de toetsingscriteria aangepast?  

 

Voor het overige zet Rutte-III volop in op ‘de regio’. Dat woord komt maar liefst 79 keer voor 

in het coalitieakkoord (zie Tabel 1). Als we de passages over migratie en 

ontwikkelingssamenwerking overslaan, resteren nog steeds 61 treffers, en dat is beduidend 

meer dan in voorgaande akkoorden (Rutte-I 31, Rutte-II 16). De regio heeft dus de toekomst? 

Afgaande op het frequente gebruik van dat woord lijkt dat het geval, en dan vooral als het 

gaat om vervoer en infrastructuur (11 keer), economie en gaswinning (beide acht keer) en 

bestuur (zeven maal). Nu is wel enige voorzichtigheid geboden: ‘regio’ slaat zowel op een 

geografisch gebied (waar vraagstukken zich afspelen en/of waar beleid zich op richt) als op 

een cluster van publieke en/of private actoren (waarmee afspraken gemaakt moeten worden) 

(zie Tabel 2).  
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Tabel 1. Frequentie ‘regio’ in regeerakkoorden, per thema  

Thema 2007 2010 2012 2017 

Migratie  1 1 15 

Vervoer & infrastructuur 4 2 1 11 

Economie 9 4 1 8 

Gaswinning    8 

Bestuur  1 1 (provincie) 7 

Media/omroepen  3 2 6 

Veiligheid 3 11 3 4 

Energietransitie    4 

Zorg  2 6 3 

Woningmarkt  4 2 3 

Onderwijs    3 

Ontwikkelingssamenwerking 1 1  3 

Landbouw    2 

Cultuur  1  1 

Grensregio’s  3  1 

Ruimtelijke ordening 1    

Totaal 18 33 17 79 

 

Maatwerk 
Die focus op ‘de regio’ lijkt ons een terechte keuze. Veel maatschappelijke problemen vragen 

om bestuurlijke aandacht op een ander niveau dan dat van provincies en gemeenten of van 

het Rijk. Dat andere niveau is dikwijls ‘de regio’, maar daarbij moeten we wel bedenken, dat 

dat andere niveau niet voor alle problemen hetzelfde is. Duurzame economische 

ontwikkeling, energietransitie, zorg, veiligheid zijn allemaal vraagstukken die maatwerk – ook 

een regelmatig gebruikte term in het regeerakkoord – en denken in termen van ‘regio’ 

vereisen (zie Brainport-Eindhoven, FoodValley rondom Wageningen en Metropoolregio 

Amsterdam). Dikwijls zijn daar inspanningen van verschillende overheden bij nodig.  

 

De nieuwe coalitie constateert terecht dat decentrale overheden een steeds grotere rol 

spelen bij de uitvoering van belangrijke overheidstaken. Het valt dan ook te prijzen, dat er 

extra geld beschikbaar komt in gemeente- en provinciefonds, ook al is het nog onduidelijk of 

dat alleen voor krimpregio’s en grootstedelijke gebieden bestemd is, of voor alle gemeenten 

en provincies.  

 

Maar het gaat om meer dan dat; soms valt de regionale schaal samen met de provincie of een 

samenwerkingsverband van gemeenten, vaak ook niet. Op tal van terreinen zet de nieuwe 

coalitie in op het maken van (‘programmatische’ en/of ‘niet-vrijblijvende’) afspraken - ‘deals’ 

- met uiteenlopende regio’s: woningbouw, verduurzaming van de bebouwde omgeving, 

energie, regionale economie, openbaar vervoer en transport. Die afspraken worden gemaakt 

met zowel overheden (provincies, waterschappen en gemeenten), als andere (semi-)publieke 

en private organisaties zoals woningcorporaties en netwerkbedrijven. Ook komt er ruimte 

voor experimenten, zoals in krimpregio’s, voor clustering van voorzieningen.  
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Tabel 2. Frequentie ‘regio’ in regeerakkoorden, per actor en gebied (excl. buitenland en Europa) 
 

2007 2010 2012 2017 

Actor     

Bestuurslaag (Gemeente/provincie)   1 1 

Niet-bestuurslaag 1 8 3 12 

Samenwerking   3 10 

Gebied     

Binnenland 16 21 9 37 

Grensregio’s  2  1 

Totaal  17 31 16 61 

 

Daar is op zichzelf niet veel tegen. Sterker nog: een dergelijke aanpak past zeer goed in de 

netwerksamenleving met haar ‘wicked problems’, pluriformiteit en wederzijdse 

afhankelijkheden. 

 

Blinde vlekken 
Maar de nieuwe coalitie lijkt blind voor een drietal belangrijke aspecten van hedendaags 

bestuur: legitimiteit, effectiviteit en meerschaligheid.  

 

Allereerst, de democratische legitimatie van dit alles. In al die afspraken kunnen we 

uiteindelijk geen enkel orgaan meer aanwijzen dat verantwoordelijk is voor de beslissingen 

of ter verantwoording geroepen kan worden. Laat staan dat dan aanwijsbaar is, in hoeverre 

de afspraken nog te herleiden zijn tot uitslagen van welke verkiezingen dan ook maar. Voor 

zover het nieuwe coalitieakkoord al rept over verbetering van de democratie, gaat het over 

betere controle door gemeenteraden op gemeenschappelijke regelingen en betere 

toerusting van de leden van gemeenteraden en Provinciale Staten. Deze maatregelen zijn 

zinvol. Maar zij zullen niet automatisch de steun en het draagvlak voor de uitkomsten van 

regionale afstemming en samenwerking tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties vergroten. Zeker niet als die uitkomsten verschillen.  

 

De genoemde overleggen vergen – wat we zouden kunnen noemen - maatschappelijke 

democratie. Dat betekent dat op zijn minst helder moet zijn welke organisaties mogen 

meepraten en meebeslissen; alle relevante belangen zullen aan tafel moeten zitten. Ook mag 

er aandacht zijn voor de interne democratie van maatschappelijke partners zoals 

woningcorporaties. En, tot slot, zou erover nagedacht moeten worden, welke rol de 

volksvertegenwoordigingen wel kunnen spelen. Helaas komen we daarover in het 

coalitieakkoord geen enkele zinsnede tegen.  

 

Hetzelfde geldt voor de effectiviteit van de regionale afspraken. Is het vertrouwen van het 

kabinet in ‘de regio’ als cluster van publieke en/of private actoren gerechtvaardigd? In de 

praktijk blijkt het moeilijk om het succes van, bijvoorbeeld, de Eindhovense regio toe te 

schrijven aan de samenwerking tussen partijen in het Brainport netwerk. Bovendien lijkt er 

nogal wat variatie te zijn tussen regio’s, alleen al in de mate waarin zij succesvol zijn in het 
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niet alleen formuleren van een gezamenlijke agenda, maar ook in het samen uitvoeren 

daarvan.  

 

Het nieuwe kabinet zou er dan ook verstandig aan doen, terwijl het regio’s de ruimte geeft, 

om de directe en indirecte, bedoelde en onbedoelde effecten van de diverse regionale 

afspraken systematisch te (laten) monitoren. Alleen dan kunnen we uiteindelijk iets zeggen 

over wat werkt (en wat niet, of minder) in regionale samenwerking; over de mate van 

differentiatie tussen regio’s die nodig is om maatwerk te kunnen leveren; en in hoeverre ‘Den 

Haag’ een vinger in de pap moet hebben als het om regiovorming gaat. 

 

Een derde aspect dat onderbelicht blijft in het regeerakkoord is de verwevenheid tussen 

bestuurslagen en de interactie tussen publieke en private partijen; kortom, de 

meerschaligheid van hedendaags bestuur. Enerzijds zoekt de coalitie naar manieren van 

werken die voorbij gaan aan bestaande grenzen en roept zij provincies en gemeenten (en een 

enkele keer de waterschappen) op samen te werken. Anderzijds blijven de decentrale 

overheden benaderd worden als afzonderlijke bestuurslagen die apart geld krijgen toegekend 

(zoals de toevoegingen aan Gemeente- en provinciefonds). Over de relaties met Europese 

instellingen – die met expliciet regionaal beleid en fondsen belangrijke partners zijn voor 

regio’s in de lidstaten – wordt met geen woord gerept. 

 

Knooppunt 
Wat nodig is in onze ogen, is het maken van een duidelijke keuze voor intensieve 

samenwerking tussen bestuurslagen in plaats van het blijven voeren van discussie over de 

verdeling van taken tussen gemeenten, provincies, nationale overheid en Europese 

instellingen. Wij zien ‘de regio’ daarin als knooppunt voor de interacties van partijen – in 

reactie op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die zowel schaalvergroting 

van bestuurlijke aanpak vereisen als aanpassing aan lokale omstandigheden en behoeften.  

 

De aandacht voor de regio in het regeerakkoord is terecht. En het maken van regionale 

afspraken op tal van terreinen is toe te juichen. Maar dan moeten wel legitimiteit, effectiviteit 

en meerschaligheid expliciet worden meegenomen in de focus op de regio. Alleen dan kunnen 

we vertrouwen hebben in de toekomst van de regio. 

 


