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1 Inleiding 

Provincie Gelderland heeft een sterke traditie van stedelijke en gebiedsgerichte 

investeringsprogramma’s. Het programma Stad & Regio is een exponent hiervan. Het bouwt 

voort op eerdere investeringsprogramma’s die sinds 2001 via het GSO (Gelders Stedelijk 

Ontwikkelingsbeleid) door de provincie zijn gestart. Het programma startte in 2001 met de 

eerste contracten met de acht grote Gelderse Steden (G8). Vanaf 2005 investeerde de 

provincie via het KSB (Kleine Stedenbeleid) ook in de vijf kleine steden (Culemborg, 

Doesburg, Wageningen, Winterswijk, Zaltbommel), ook wel K5 genoemd. Sinds 2008 zijn ook 

de zes Gelderse regio’s (R6) aangehaakt bij het programma. Door middel van 

programmafinanciering werden met de 13 steden en 6 regio’s investeringsprogramma’s 

opgezet. Aanvankelijk lag de focus van de investeringsprogramma’s vooral op de aanpak van 

sociale problematiek in die steden. Deze focus verschoof in de loop der jaren steeds meer 

richting programma’s gericht op ruimtelijk-economische vraagstukken.  

Het programma Stad & Regio is momenteel volop in uitvoering. De provincie Gelderland 

heeft samen met de Gelderse steden en regio’s het programma ontwikkeld om te werken 

aan dynamische steden en vitale regio’s. Het programma bestaat uit 19 stads- en 

regiocontracten waarbinnen afspraken zijn gemaakt over in totaal circa 120 

investeringsprogramma’s. Naast de provincie, steden en regio’s zijn ook maatschappelijke 

partners betrokken bij de formulering en realisatie van de programma’s. Het totale 

investeringsvolume van de programma’s voor de collegeperiode 2011-2015 bedraagt bijna 1 

miljard euro. De provinciale bijdrage hierin is circa 150 miljoen euro via Stad & Regio voor 

deze structuurversterkende investeringsprogramma’s en circa 70 miljoen via zogenaamde 

stedelijke sleutelprojecten. Deze laatste zijn ruimtelijke investeringsprojecten die parallel 

lopen aan Stad & Regio.   

Nu het einde van het de huidige bestuursperiode nadert is willen GS reflecteren op de 

werkwijze van het programma.  Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2015 

zal het nieuwe college van GS een besluit nemen over de voortzetting van het programma 
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Stad & Regio. Om de gedachtenvorming hierover te kunnen ondersteunen, hebben de 

Universiteit Twente en BMC|Advies gezamenlijk een reflectie uitgevoerd op het doel en de 

werkwijze van het programma Stad & Regio. De volgende hoofdvraag is hierbij leidend: 

“Welke lessen kunnen worden getrokken uit de wijze waarop het programma functioneert” 

De opzet van de reflectie ziet er als volgt uit. Na een korte uiteenzetting van de opzet en 

werkwijze van het programma Stad & Regio in hoofdstuk 2, zal de aanpak van de reflectie 

worden toegelicht in hoofdstuk 3. Vervolgens zal in hoofdstuk 4 worden gereflecteerd op de 

onderscheiden dimensies van het programma Stad & Regio: de doelstellingen van het 

programma en de samenhang van de daarbinnen gerealiseerde projecten (strategie); de 

werkwijze van het programma en de intergemeentelijke verhoudingen in regio’s en 

stedelijke netwerken (structuur); en het maatschappelijk partnerschap en de 

maatschappelijke inbedding van programma’s en projecten (samenleving). Vervolgens wordt 

in hoofdstuk 5 de werkwijze van Stad en Regio tegen het licht gehouden van 

maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe opvattingen over overheidssturing. Hoofdstuk 6 

reflecteert de kernwaarden van de werkwijze van Stad & Regio en geeft een aantal concrete 

ontwikkelpunten voor het programma.  Bij de hoofdstukken 4, 5 en 6 zijn de volgende 

vragen leidend. 

• In hoeverre is het gehanteerde instrumentarium van het programma Stad & Regio 

effectief in het bevorderen van dynamiek die de structuur van steden en regio’s kan 

versterken? (Hoofdstuk 4) 

• Wat betekenen nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe opvattingen 

over overheidssturing voor de ontwikkeling van het programma Stad & Regio en is 

daarbij lering te trekken uit programma’s in binnen- en buitenland? (Hoofdstuk 5) 

• Welke verbeteringen zijn aan te bevelen voor de doorontwikkeling van het 

programma Stad & Regio?  (Hoofdstuk 6). 
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2 De werkwijze van Stad & Regio 

Door middel van het programma Stad & Regio werkt de provincie Gelderland samen met 

Gelderse steden en regio’s aan regionale structuurversterking. Dit doen zij gezamenlijk via 

een meerjarige programmatische opzet. Centraal in het programma staan 19 stads- en 

regiocontracten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de verschillende 

investeringsprogramma’s voor de steden en regio’s.   

 

De werkwijze van het programma Stad & Regio  

Het programma Stad & Regio heeft tot doel om Gelderse gemeenten en regio’s te 

ondersteunen in hun ambities. De werkwijze van Stad & Regio geldt zowel binnen als buiten 

de provincie Gelderland als vooruitstrevend. Het programma biedt ruimte voor maatwerk en 

pluriformiteit, er vanuit gaande dat steden en regio’s zelf de meest urgente 

maatschappelijke uitdagingen kunnen formuleren en programma’s voor de aanpak hiervan 

kunnen opstellen. Van buiten naar binnen werken staat dus centraal. Daarbij zijn de steden 

en regio’s door de provincie aangemoedigd om maatschappelijke partners, (kennis-) 

instellingen en bedrijven te laten bijdragen aan de programma’s. De provincie gaf aan dat er 

tempo moest worden gemaakt bij het aanhaken van partners en het opstellen van het 

programma’s. Bij het samenstellen van programma’s ging de voorkeur van provinciebestuur 

en regionale en stedelijke partners uit naar investeringen waarbij samenwerkingsverbanden 

al bestonden en projecten in voorbereiding waren. Dit alles om een hoog tempo van 

planontwikkeling én uitvoering te realiseren. De regionale en stedelijke programma’s dienen 

integrale samenhang te vertonen en in 2015 concrete resultaten op te leveren. 

  

Centraal in de werkwijze van het programma staat de samenwerking tussen de 

provincie, gemeenten en maatschappelijke partners. Dit zijn met name bedrijven, 

woningcorporaties, zorginstellingen en kennisinstellingen. Een goed voorbeeld van zo’n 

partnerschap is het te realiseren Clean Tech Center in de regio Stedendriehoek, waarbij 

toonaangevende cleantech bedrijven uit de regio zoals o.a. Circulus, Witteveen+Bos, 

Reewoud, Chargepoint, Alliander, kennisinstellingen (ROC) en gemeenten uit de regio 

betrokken zijn. De exploitatie van het Clean Tech Center kan hierbij rekenen op 

cofinanciering van het bedrijfsleven. 
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  Figuur 2.1.  Overzicht van de indeling naar Stads- en Regiocontracten.  

Kernwaarden die door de provincie Gelderland zijn geformuleerd waarmee het programma 

zich wenst te onderscheiden zijn: 

 De kracht van de partnerrelatie met steden en regio’s.  

 Het hoge tempo van planontwikkeling 

 De kracht en tempo van uitvoering  

 Het relatief kleine aantal programma’s met ernstige vertraging of afstel 

 De lage ambtelijke overhead 

 Het hoge resultaatbereik 

 Een hoog bestedingspercentage 
 

 

Strategische visie als uitgangspunt  

 

GS van de provincie Gelderland hebben in een brief aan de partners een aantal 

inhoudelijke kaders gegeven voor het programma.1 In die brief wordt aangegeven dat de 

focus van Stad & Regio moet liggen op regionale structuurversterkende programma’s en 

regionale samenwerking. Doel daarvan is om actuele problemen niet voor de korte termijn, 

maar ook juist voor de langere termijn op te lossen. Een blijvend en toekomstbestendig 

maatschappelijk rendement was daarbij een voorwaarde. Een ander aandachtspunt betrof 

gemeentelijke cofinanciering. De provincie achtte het noodzakelijk dat gemeenten en 

regio’s zelf een bijdrage zouden leveren aan de programma’s. Dit kon zowel door eigen 

                                                           
1 Provincie Gelderland (2011) Gedeputeerde Staten brief aan partners betreffende de nieuwe contractperiode Stad & Regio 

(2012-2015). Arnhem: Provincie Gelderland. 

G8 
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•Culemborg 

•Doesburg 

•Wageningen 

•Winterswijk 

•Zaltbommel 

Regio's 

•Noord-Veluwe  

•Stedendriehoek 

•Food Valley 

•Stadsregio 

•Achterhoek 

•Rivierenland 
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financiering als door financiering van derden. Van te voren is vanuit de provincie 

Gelderland een cofinancieringspercentage vastgesteld van 50%. Daarnaast zijn door 

Provinciale Staten een aantal inhoudelijke kaders benoemd in de vorm van thema’s. Deze 

krijgen in het programma extra aandacht, met name in relatie tot regionale 

structuurversterking. De thema’s voor de programma’s zijn niet nauw omlijnd. Er is voor 

gekozen om steden en regio’s zelf programma’s te laten kiezen die binnen deze thema’s 

vallen, passend binnen hun eigen visie op het jaar 2020. De provincie heeft aangegeven dat 

steden en regio’s zelf de beste politiek-bestuurlijke urgente opgaven kunnen aandragen 

om tot programma’s te komen. Met betrekking tot het thema zorg en welzijn is in het 

coalitieakkoord een aparte richtlijn opgenomen. Maximaal 25% van het budget voor het 

programma Stad & Regio mocht worden geïnvesteerd in sociale programma’s.   

 

 
 

 

        Figuur 2.2. Overkoepelende thema’s van het programma Stad & Regio op basis van het  
        Statenbesluit over de 1e tranche (25-04- 2012). 

Voor de eerste tranche is gekozen om €120 mln van de beschikbare €150 mln voor Stad & 

Regio onder te verdelen naar de steden en regio’s volgens de volgende verdeelsleutel: naar 

de regio’s ging €70 mln, gevolgd door de G8 met €40 mln en de K5 met €10 mln. Voor de 

tweede periode konden zowel steden als regio’s aanvragen indienen voor tweede tranche 

middelen. Sleutelprojecten werden daar niet in meegenomen. De overkoepelende thema’s 

bleven het zelfde als in de eerste tranche. In de tweede tranche zijn geen nadere 

beperkingen opgelegd aan de financiering van sociale programma’s, zoals dat in de eerste 

tranche wel het geval was.    
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3 Opbouw van de Reflectie 

Het programma Stad & Regio richt zich op het bevorderen van een dynamiek die de 

structuur van steden en regio’s kan versterken. In onze visie – gebaseerd op 

praktijkervaringen met en onderzoeken naar regionale ontwikkeling – is deze dynamiek 

afhankelijk van drie factoren. Elk van deze factoren geeft een perspectief op de dynamiek 

van steden en regio’s:  

             

Figuur 3.1. Visie o.b.v. praktijkervaringen en onderzoek naar regionale ontwikkeling. 

 Strategie: De eerste voorwaarde voor dynamiek is een heldere onderscheidende visie 

op stedelijke en regionale ontwikkeling met een duidelijke focus.  

 

 Structuur: De tweede voorwaarde voor dynamiek in steden en regio’s is het bestaan 

van vitale coalities tussen gemeenten, maatschappelijke partners en de provincie. 

 

  Samenleving: De laatste voorwaarde voor stedelijke en regionale dynamiek is het 

bestaan van een maatschappelijke voedingsbodem. Daarbij moet niet zozeer worden 

gedacht aan maatschappelijke betrokkenheid en democratische legitimatie, maar 
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ook aan de wijze waarop wordt voortgebouwd op ontwikkelingen die bottom-up tot 

stand komen. 

 
De hierboven beschreven perspectieven bieden houvast in de reflectie van het programma 

Stad & Regio. Deze reflectie bestond uit de volgende onderdelen:  

 

 Deskresearch: Hierin zijn relevante documenten zoals GS en PS brieven aan 

de steden en regio’s, ingediende voorstellen en stads- en regiocontracten 

uit zowel de eerste als tweede tranche geanalyseerd. Ook zijn hierbij 

verslagen van de commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn 

meegenomen. Enkele cruciale rapporten zoals de Omgevingsvisie, Toekomst 

van de Gelderse Stad en het concept Verkenning Stad zijn bestudeerd. 

 Analysekader: De uitkomsten van het deskresearch zijn ter toetsing 

besproken met de klankbordgroep, een delegatie van Gedeputeerde Staten 

en  Provinciale Staten. 

 Ambtelijke reflectie: Ambtenaren van de Gelderse steden en regio’s zijn 

gevraagd om te reflecteren op het programma en op de tot dusver 

gepresenteerde bevindingen. Ook zijn vanuit de provincie de relevante 

accountmanagers van de stads- en regiocontracten bevraagd. 

 Politiek en bestuurlijke reflectie: Ook de bestuurders van de verschillende 

steden en regio’s zijn gevraagd te reflecteren op het programma. Er zijn 

sessies gehouden zowel met statenleden als met raadsleden. Tijdens de 

reflecties is o.a. gevraagd naar de rol en ervaringen van bestuurders in het 

krachtenveld van inhoudelijke en procesmatige druk. Vanuit de GS zijn 

gedeputeerde Traag, Markink en Van Dijk bij de reflectie betrokken.  

 Expertsessie: De uitkomsten van de eerste reflectieronde is besproken met 

een aantal interne en externe strategen.  Gedeputeerde van Dijk was als 

portefeuillehouder van het programma Stad & Regio ook bij deze sessie 

betrokken. 

 Wetenschappelijke reflectie: Doelstellingen en de werkwijze van het 

programma zijn vergeleken met recente inzichten uit de wetenschappelijke 

literatuur. Om deze op het spoor te komen zijn gesprekken gehouden met 

prof. Dr. Gert-Jan Hospers, hoogleraar City- en regiomarketing in Europa aan 
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de Radboud Universiteit en ir. dr. Joks Janssen, directeur van BrabantKennis 

en verbonden aan de Universiteit Wageningen. De eerste bevindingen van 

de reflectie zijn daarnaast bilateraal met hen besproken en geanalyseerd. 

 Toetsing van de resultaten: Na de zomer zijn de voorlopige resultaten en 

conclusies via een aantal scherpe stellingen gepresenteerd aan de 

bestuurders van de Gelderse steden en regio’s.   

 Debat op het congres: Tenslotte zijn de bevindingen van de reflectie in de 

vorm van drie scherpe stellingen voorgelegd tijdens een workshop op het 

congres ‘Samen werken aan Gelderland’ op 29 oktober 2014. Resultaten uit 

het debat zijn vervolgens meegenomen in de aanbevelingen in dit rapport. 
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4 Reflecties op de werkwijze van Stad & Regio
   

Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag: “In hoeverre is het gehanteerde instrumentarium 

van het programma Stad & Regio effectief in het bevorderen van dynamiek die de structuur 

van steden en regio’s kan versterken?” Deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van 

het eerder uiteengezette theoretisch kader waarin de wisselwerking tussen strategie, 

structuur en samenleving centraal staat. De bevindingen die in dit hoofdstuk worden 

gepresenteerd zijn gebaseerd op de reflecties met betrokkenen van steden, regio en 

provincie en met wetenschappers (zie vorige hoofdstuk). Daarnaast worden waar mogelijk 

verbindingen gelegd met relevante (wetenschappelijke) rapporten en documenten. 

 

4.1. Reflectie op de werkwijze: strategie 

De verschillende Gelderse regio’s werden in het voortraject van het huidige programma Stad 

& Regio door de provincie uitgedaagd om met een visie voor hun stad of regio komen tot 

2020 met een bijbehorend uitvoeringsprogramma tot 2015. Achteraf constateren 

ambtenaren en bestuurders van de steden en regio’s dat dit een flinke impuls heeft gegeven 

aan de regionale visieontwikkeling en daarmee ook aan regionale samenwerking. 

Tegelijkertijd stellen de betrokkenen vast dat binnen de regio’s de stedelijke en regionale 

visies en uitvoeringsprogramma’s vaak onvoldoende op elkaar waren afgestemd. Datzelfde 

geldt in mindere mate ook voor de regionale visies onderling. Om die reden werd een 

overkoepelende visie op provinciaal niveau - op thema’s en inhoud - meerdere malen als 

‘gewenst’ genoemd. Met zo’n overkoepelende visie zou er meer samenhang en focus 

kunnen komen in de stedelijke, regionale (en provinciale) programma’s, waardoor ze elkaar 

beter kunnen aanvullen en versterken. In deze behoefte aan een overkoepelende visie is in 

de huidige collegeperiode (2011-15) voor een deel al voorzien door een grotere afstemming 

van programma’s dan in de vorige periode. Dit wordt door gemeentelijke betrokkenen 

gezien als een van de verdiensten van het programma Stad & Regio. Toch neemt dat niet 
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weg dat een sterkere afstemming nodig is om de synergie tussen stedelijke en regionale 

programma’s en projecten optimaal te kunnen benutten. 

 

Figuur 4.1. Wordcloud strategie o.b.v. reflectiemomenten 

 

Regionale oriëntatie  

Gelderse regio’s blijken sterk te verschillen in hun vermogen een strategische agenda te 

formuleren. Dit heeft onder andere te maken met verschillende economische regionale 

oriëntaties. De regio Noord-Veluwe kwam minder makkelijk tot een breed gedragen 

strategische visie. De regie in deze regio is zwak als gevolg van het ontbreken van een grote 

stad die de regio op sleeptouw kan nemen. Harderwijk is als grootste kern binnen de regio 

economisch gezien belangrijk, maar regiogemeenten richten zich ook op Amersfoort, Zwolle 

of zelfs Lelystad2. Hier tegenover staan de regio’s Achterhoek en Stedendriehoek die zeer te 

spreken zijn over samenwerking in hun regio. De regio Achterhoek heeft een visie opgesteld 

die wordt omschreven als ‘een gezamenlijk antwoord van de 3 O’s’. De focus van de visie ligt 

op o.a. een duurzame en innovatieve economie en een vitale leefomgeving. Het succes 

verklaart zich deels door houding van de regio. Er wordt over grenzen heengekeken, 

afstemming is gezocht met visies van de provincie, Duitse buurregio’s, de EU en het Rijk. 

 

 

                                                           
2
 ERAC (2012) Frans Boekema: Regio’s moeten zich meer specialiseren. Infobulletin 40 jaar Noord Veluwe. 

Arnhem: ERAC. 
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Flexibiliteit en vitaliteit van de werkwijze 

Uit de reflectie met vertegenwoordigers van de G8, K5 en R6 blijkt dat de flexibiliteit van het 

programma zeer wordt gewaardeerd. De programma’s kennen een grote diversiteit aan 

projecten met cofinanciering van gemeenten, bedrijven, organisaties of maatschappelijke 

partners. Het programma Stad & Regio is hiermee vooruitstrevend, zeker omdat het aansluit 

bij de nieuwe taakopvatting die provincies voor zichzelf zien als regionale 

belangenassembleur en gebiedsregisseur die samen met gemeenten en maatschappelijke 

partners de ruimtelijke en economische structuur van regio’s versterken. 3 

Het was de strategie van de provincie Gelderland te sturen op programma’s die min of meer 

‘op de plank lagen’. Met deze werkwijze beoogde het programma Stad & Regio aan te 

sluiten bij de dynamiek en de inhoudelijke opgaven van steden en regio’s. Verder zou zo het 

tempo van de planontwikkeling kunnen worden gewaarborgd. Uit de reflectie met de 

ambtenaren van de R6, G8 en K5 bleek dat het tempo van besluitvorming te hoog was 

waardoor voor nieuwe allianties met maatschappelijke partners de tijd ontbrak om  

(financiële) commitments met ze aan te gaan. De keuze voor een hoog uitvoeringstempo 

stond een grotere maatschappelijke betrokkenheid bij de programma’s en projecten daarom 

soms in de weg.  

 

Omgevingvisie: samenhang en focus 

Zoals gezegd heeft de werkwijze van het programma Stad & Regio bijgedragen aan het 

ontwikkelen van stedelijke en regionale ontwikkelingsvisies. Deze visies – die zich bottum-up 

hebben ontwikkeld vanuit maatschappelijke opgaven en dynamiek van steden en regio’s – 

zijn belangrijke bouwstenen geweest voor de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland. 

Deze omgevingsvisie is parallel aan het programma Stad & Regio tot stand gekomen, in co-

creatie met bestuurlijke en maatschappelijke partners in steden en regio’s. De gewenste 

samenhang tussen de verschillende stedelijke en regionale visies is dus voor een belangrijk 

deel onderop, via de omgevingsvisie, tot stand gekomen. Door die omgevingsvisie in de 

toekomst als strategisch kader centraal te stellen, zou een grotere complementariteit 

kunnen komen tussen de structuurversterkingen in steden en regio’s. Daarbij is het erg 

                                                           
3 IPO (2014), Kompas 2020: samen werken aan een sterke regio, Den Haag: IPO. 
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belangrijk dat alle relevante partners vanuit de triple-helix (ondernemingen, 

onderwijsinstellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld) in co-creatie deze 

visie verder uitwerken.         

 

Effectiviteit programma: strategie 

Als het gaat om de effectiviteit van de werkwijze Stad & Regio, kan voor wat betreft het 

aspect strategie het volgende worden geconcludeerd: 

 Stad & Regio heeft krachtige impulsen gegeven aan regionale visie-ontwikkeling, 

waarbij maximaal is aangesloten op lokale en regionale opgaven. 

 De stedelijke en regionale visies waren aanvankelijk onvoldoende op elkaar 

afgestemd; later is daar wel enige verbetering in gekomen. Dat geldt ook voor de 

afstemming tussen regionale visies op provinciaal niveau. 

 De regionale en stedelijke visies die in het kader van Stad & Regio zijn ontwikkeld, 

zijn belangrijke bouwstenen geweest voor de Gelderse omgevingsvisie. Hiermee is 

een overkoepelende provinciale visie tot stand gebracht die meer samenhang en 

focus kan brengen in stedelijke en regionale programma’s. 

 

4.2. Reflectie op de werkwijze: structuur  

Structuur is een essentiële voorwaarde voor een goede regionale samenwerking tussen 

gemeenten, provincies en maatschappelijke partners. Structuur gaat over de wijze van 

samenwerking zowel intern als extern. Samenwerking, zowel met medeoverheden als 

maatschappelijke partners en andere instellingen en organisaties die bij het programma 

betrokken zijn. Het aspect structuur heeft daarmee ook betrekking op de inrichting van het 

programma. . 

 

Integraal of sectoraal ? 

Het programma Stad & Regio is een integraal programma waarbij programma’s en 

onderliggende projecten samen met maatschappelijke partners, kennisinstellingen en 

bedrijven tot stand komen. Vertegenwoordigers van de medeoverheden waarderen deze 
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samenwerking als positief in de reflectie. De stads- en regiocontracten die er uit voortvloeien 

zijn gebaseerd op partnerschap en een gelijkwaardige relatie. Aangegeven werd dat dit soms 

op gespannen voet staat met de sectorale logica van de andere provinciale programma’s. 

Programma’s binnen Stad & Regio kunnen die van de provinciale sectoren daarom 

gemakkelijk overlappen. Dit kan leiden tot verwarring naar mede overheden en partners. 

Valt een project onder Stad & Regio, of onder een andere sector van de provincie? De 

provincie wordt hierdoor soms wel eens gezien als een bestuur dat met meerdere monden 

spreekt: nu eens acterend als partner en de andere keer meer sectoraal sturend en 

kaderstellend.  Voor de werkwijze van Stad & Regio betekent dit dat verheldering van de 

provincie nodig is over haar rollen en taken om samenwerking met haar partners effectiever 

te maken.  

 

Nieuwe samenwerkingsverbanden  

Uit alle reflectiebijeenkomsten is gebleken dat het programma Stad & Regio de 

samenwerking tussen regiogemeenten heeft versterkt. Nieuwe samenwerkingsverbanden 

zijn ontstaan en zowel op stedelijk als op regionaal niveau zijn vertegenwoordigers erg te 

spreken over de werkwijze van het programma. Stad & Regio wordt gekenmerkt door een 

hoog uitvoeringstempo en effectieve bestedingen. Programma’s zijn in co-creatie ontstaan 

die zonder de financiële bijdrage van de provincie op korte termijn niet van de grond zouden 

zijn gekomen. Stad & Regio is zo katalysator geweest voor maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen.  

 

Cultuur 

Stad & Regio heeft de samenwerkingscultuur tussen stad, regio en provincie op een aantal 

manieren versterkt. Samenwerking is hierdoor vanzelfsprekender geworden en steden en 

regio’s weten elkaar beter te vinden dan voorheen. Allereerst heeft de werkwijze van het 

programma bijgedragen aan de ontwikkeling van het netwerk tussen steden en omliggende 

gemeenten. Uit de sessies met de steden en regio’s bleek ten tweede dat de 

ondersteunende rol van de provincie beter zichtbaar werd door de werkwijze van het 
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programma Stad & Regio, niet alleen in financiële zin maar vooral voor wat betreft de 

inhoud of vormgeving van programma’s en projecten. De stads- en regiocontracten leiden 

tot slot tot een verdieping en verbreding van de regionale samenwerking: er wordt 

intensiever en op meer terreinen samengewerkt.  Desalniettemin wordt onderkend dat het 

vinden van een evenwicht tussen lokale en regionale belangen soms ook ingewikkeld is: 

zeker als het gaat om de verdeling van investeringsbudgetten over gemeenten. De neiging 

om regionale investeringen volgens wetten van verdelende rechtvaardigheid over de 

gemeenten te verdelen is soms sterker dan de zoektocht naar de beste regionale aanpak 

voor regionale opgaven. 

 

Figuur 4.2. Wordcloud structuur o.b.v. reflectiemomenten. 

 

Provinciaal partnerschap  

Ondanks de wens om met het programma Stad & Regio toe te werken naar een meer 

gelijkwaardig partnerschap tussen provincie en gemeenten, wordt deze gelijkwaardigheid 

niet altijd zo ervaren. De provincie beslist immers uiteindelijk over de cofinanciering en dus 

ook over het al dan niet doorgaan van programma’s. De gelijkwaardigheid van het 

partnerschap tussen gemeenten en provincies lijkt daarmee ondermijnd. Stad & Regio wordt 

gezien als een provinciaal instrument, dit in tegenstelling tot de uitgangspunten van het 

programma die zijn gebaseerd op samenwerking en partnerschap.   

 

 



 16 

Samenhang in contracten                                        

Voor de provincie zijn de 19 contracten overzichtelijk, maar partners uit gemeenten hebben 

in verschillende sessies aangegeven dat de systematiek van stads- en regiocontracten voor 

hen wat onduidelijkheden en onvolkomenheden kent. Allereerst omdat sommige steden in 

voor hen minder logische regio’s zijn ingedeeld. Zo ligt het voor de kleine steden uit 

Rivierenland soms meer voor de hand om samen te werken met steden uit Brabant, terwijl 

kleine steden uit de Achterhoek zich ook richten op andere regio’s of op Duitsland. Toch 

zitten ze bij elkaar in de K5. Verder is het in sommige gevallen onduidelijk of stedelijke 

problematiek met een regionale uitstraling nu via een stads- of regiocontract moet worden 

aangepakt. In het verlengde hiervan blijken stedelijke en regionale programma’s vaak nogal 

intern georiënteerd: voor de verbinding met (of bijdrage aan) ontwikkelingen elders is 

meestal weinig aandacht. Door met verschillende contracten te werken lijkt er, ondanks 

regelmatige afstemming, dus onvoldoende samenhang te zijn tussen de verschillende 

contracten. De stedelijke en regionale programma’s vullen elkaar daardoor meestal 

onvoldoende aan, terwijl ze elkaar juist zouden moeten versterken.  

 

Structuurversterking op regionaal niveau?  

Met name op regionaal niveau leidt de complexe besluitvorming tot onvoldoende 

daadkracht. Waar op regionaal niveau de financiering voornamelijk naar programma’s zou 

moeten gaan die een regionale uitstraling hebben, is er soms eerder sprake van een 

optelsom van lokale projecten zonder stevige regionale samenhang. Daarbij leidt de huidige 

structuur tot versnippering van programma’s die voornamelijk intern gefocust zijn; dat wil 

zeggen dat de focus gemeentelijk is. Er worden veel kansen gemist om over de eigen 

gemeente- en regiogrenzen heen te kijken en afstemming te zoeken met visies en 

programma’s buiten de regio- en zelfs provinciegrenzen. Een voorbeeld hiervan zijn de 

logistieke ambities in de regio Rivierenland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Deze zijn in 

eerste instantie los van elkaar ontwikkeld en pas in de Gelderse omgevingsvisie met elkaar 

verbonden. Deze afstemmingsproblematiek speelt zich in mindere mate in de steden af. De 

verschillende contractvormen zorgen er voor dat de steden zowel intern (stadscontract, 

sleutelproject) als extern (regiocontract) samenwerken. Het nadeel voor de werkwijze is 
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echter dat er overlap kan ontstaan tussen verschillende programma’s van een stad in een 

regio.   

 

Juiste partners?  

Tijdens de reflecties met ambtenaren en bestuurders is geconstateerd dat met name regio’s 

meer bottom-up initiatieven hadden willen betrekken bij het programma. Steden gaat dat 

over het algemeen wat gemakkelijker af. Zij zijn immers het middelpunt van economische 

activiteiten, maatschappelijke instanties en kennisinstellingen. Precies om die redenen is het 

voor steden makkelijker om hun lokale netwerken te betrekken bij programma’s dan voor 

regio’s.  Echter, door de korte looptijd en nadrukkelijke vraag van de provincie om voor al 

uitgewerkte programma’s te kiezen was het vaak niet mogelijk om op een korte termijn 

nieuwe partners bij programma’s te betrekken. Om te komen tot structurele (regionale) 

samenwerking die aansluit bij de maatschappelijke dynamiek zou de focus van de werkwijze 

meer kunnen liggen op het betrekken van ondernemers, onderwijs, energiebedrijven en 

andere marktpartijen. Dit is al gebeurd maar om een groter maatschappelijk rendement te 

bereiken zou de overheid juist in bottom-up initiatieven kunnen participeren in plaats van 

andersom. Hier ligt de uitdaging om dus juist ook andere relevante partners structureel te 

verbinden en projecten te versnellen die goed passen binnen de lokale, regionale en 

provinciale visie. Om maatschappelijke partners beter bij programma’s te betrekken zouden 

meerdere contractmomenten kunnen worden vastgesteld.   

 

Effectiviteit programma: structuur 

Voor wat betreft het aspect structuur kan het volgende worden geconcludeerd over de 

effectiviteit van de werkwijze Stad & Regio: 

 De werkwijze van het programma Stad & Regio heeft bijgedragen aan de verbreding 

en verdieping van regionale samenwerking: er wordt op meer terreinen met meer 

overheden, maatschappelijke partners en bedrijven  intensiever samengewerkt. 

 Daarnaast heeft de werkwijze van het programma het partnerschap van de provincie 

tegenover steden en regio’s versterkt, al wordt deze soms nog als ongelijk ervaren. 
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 De inhoudelijke afstemming tussen stedelijke en regionale contracten kan op 

onderdelen nog worden versterkt; dat geldt ook voor de afstemming tussen 

regiocontracten. 

 De betrokkenheid van maatschappelijke partners is vooral bij stedelijke contracten 

groot, maar kan verder worden versterkt, met name in de regio. 

 

 

4.3. Reflectie op de werkwijze: samenleving 

Een belangrijke voorwaarde voor regionale en stedelijke dynamiek is dat lokale en regionale 

initiatieven een maatschappelijke inbedding hebben. Het gaat hier met name over de manier 

waarop programma’s aansluiten op de bestaande maatschappelijke vitaliteit in de regio. Het 

programma Stad & Regio gaat juist uit van deze maatschappelijke vitaliteit. Gelderland loopt 

met deze werkwijze in Nederland voorop. Bij aanvang van de huidige collegeperiode gaf de 

provincie Gelderland het vertrouwen aan de steden en regio’s om zelf programma’s in te 

dienen die het beste aansluiten bij de meest urgente lokale en regionale opgaven. Dit leidt 

tot kennisdeling tussen zowel overheid, ondernemers, als kennisinstellingen. Met name op 

stedelijk niveau is er, vooral omdat steden een eigen contract hebben, een hoge mate van 

democratische en maatschappelijke legitimatie. Dankzij de aanwezigheid van (grote) en 

innovatieve bedrijvigheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn de steden 

goed in staat om zowel maatschappelijk draagvlak te organiseren als (nieuwe) partners bij 

hun programma’s te betrekken. Daarnaast hebben de stedelijke programma’s vanwege hun 

omvang en aansluiting op de maatschappelijke dynamiek veelal een regionale uitstraling.

  

Betrokkenheid samenleving en gemeenteraden  

Als gevolg van de complexiteit van besluitvorming en democratische en maatschappelijke 

verantwoording op het niveau van de Gelderse regio’s blijkt het lastig om maatschappelijk 

draagvlak te vinden voor regionale programma’s en projecten. Door de versnipperde 

programma’s binnen de Gelderse regio is de betrokkenheid van raadsleden in de meeste 

regio’s vaak beperkt en sterk afhankelijk van de input van de desbetreffende wethouder die 
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de gemeente in de regio vertegenwoordigt. In de steden is er meer draagvlak en kennis van 

het programma Stad & Regio. Dit is ook verklaarbaar vanwege de gegeven de langere 

ervaring van de steden met GSO en KSB. 

Maatschappelijke betrokkenheid blijkt op regionaal niveau in enkele regio’s lastig te 

organiseren. Focus op interne procedures, de verdeling van financiering en een beperkt 

netwerk aan regionale (maatschappelijke) partners leidt er daardoor ook toe dat de 

cofinanciering van maatschappelijke partners vooralsnog beperkt is. Hoewel dit in de 

tweede tranche enigszins verbeterd is, kan nog worden geconcludeerd dat de programma’s 

op regionaal niveau te weinig aansluiten bij de maatschappelijke vitaliteit. 

 

Looptijd 

Bevindingen laten zien dat er zowel in steden als regio’s weinig tijd was om (relevante) 

maatschappelijke partners bij programma’s te betrekken. Het gevolg van de korte looptijd is 

dat steden en regio’s vaak kozen voor projecten die op de plank lagen en hierbij 

samenwerken met al bestaande maatschappelijke partners. Aan de ene kant kan dit worden 

gezien als een pluspunt. De nodige slagkracht en daadkracht is vereist om een programma in 

een korte doorlooptijd vast te stellen. Aan de andere kant leidt dit er toe dat mogelijk 

interessante partners over het hoofd worden gezien.  Bedrijven en instellingen in de regio’s 

en steden kunnen pas aanhaken bij het programma als ze zich er mee verbonden voelen en 

er vertrouwen in hebben. Dit kan niet in de korte tijdspanne worden gerealiseerd. Een 

langjarige regionale agenda van overheden en de samenleving ondervangt dit probleem 

Voor de Gelderse steden was het bij aanvang van de huidige contractperiode eenvoudiger 

om partners te betrekken dan voor regio’s.  De Gelderse (grote) steden hadden veel vaker 

lopende contacten met maatschappelijke partners. Alle relevante partijen betrekken bij 

programma’s lijkt een onhaalbare opgave, maar voor de steden is het een stuk realistischer 

om een poging te doen om dit voor elkaar te krijgen, ten einde deze programma’s meer aan 

te laten sluiten op de behoeften uit de samenleving.  
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Figuur 4.3. Wordcloud samenleving o.b.v. reflectiemomenten.  

 

Effectiviteit programma: samenleving 

Betreffende samenleving kan het volgende worden geconcludeerd over de effectiviteit van 

de werkwijze Stad & Regio: 

 De werkwijze van het programma Stad & Regio heeft geleid tot een goede 

maatschappelijke deelname aan programma’s en projecten. Er is gezamenlijk 

geïnvesteerd. 

 Met name de Gelderse steden zijn goed in staat om maatschappelijke partners, 

bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties bij programma’s te betrekken. 

 Op regionaal niveau heeft de grotere complexiteit van de besluitvorming de 

democratische legitimatie en maatschappelijke betrokkenheid enigszins bemoeilijkt. 

 Het tempo en de korte looptijd van het programma maakt het lastig om 

maatschappelijke partners, kennisinstellingen en bedrijven uitgebreider te 

betrekken bij de ontwikkeling en realisatie van programma’s en projecten. 

 De werkwijze van Stad & Regio sluit goed aan bij de veranderende rol van de 

overheid, waarbij de overheid participeert in maatschappelijke initiatieven. 
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5 Nieuwe tijden   

Centraal in dit hoofdstuk staat de volgende leidende vraag: “Wat betekenen nieuwe 

maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe opvattingen over overheidssturing voor de 

ontwikkeling van het programma Stad & Regio en is daarbij lering te trekken uit 

programma’s in binnen- en buitenland?” 

Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen over overheidssturing beïnvloeden 

de manier waarop (nieuwe) samenwerkingsverbanden ontstaan en partijen in een project of 

programma samenwerken. In deze paragraaf worden een aantal ontwikkelingen belicht die 

van belang zijn voor de toekomst van het programma:  

- Nieuwe opvattingen over overheidssturing; 

- Het groeiende belang van steden en regio’s voor economische ontwikkeling; 

- Nieuwe opvattingen over de rol van de provincie; 

- Verschuiving van beleidsmatige focus van gemeenten door decentralisatieoperaties. 

Per ontwikkeling zal worden bezien in welke mate de doelstellingen en werkwijze van het 

programma Stad & Regio hierbij aansluiten.  

 

Nieuwe opvattingen over overheidssturing 

De verhouding tussen de overheid en haar partners verandert. Van traditionele top-down 

sturing van de overheid bij stedelijke en regionale projecten of programma’s is er nu sprake 

van co-creatie of partnerschap. Deze tendens wordt benadrukt in het rapport “Loslaten in 

vertrouwen” van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). In plaats van een top-down 

benadering van maatschappelijk initiatieven concludeert de Rob dat maatschappelijke 

vitaliteit al aanwezig is en dat de overheid deze ruimte moet geven of dient te faciliteren. 

Ruimte geven voor meer vitaliteit betekent echter niet dat de overheid haar 

verantwoordelijkheden voor bepaalde taken op moet geven.  Het vraag juist om meer 

sensitiviteit en flexibiliteit in het overheidshandelen. Bij ieder project zal de overheid een 
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andere rol op zich kunnen nemen, afhankelijk wat nodig is om partners een betekenisvolle 

bijdrage te laten leveren. Een van de aanbevelingen van het rapport is dan ook om een 

afwachtende houding aan te nemen en om ideeën en initiatieven vooral zonder de 

betrokkenheid van de overheid vorm te geven. Projecten kunnen ook tot stand komen 

zonder overheidsfinanciering. Bijkomend voordeel is dat creativiteit wordt gestimuleerd en 

dat de randvoorwaarden voor steun van de overheid wegvallen. De overheid kan daarbij ook 

een belangrijke rol vervullen in het vinden van draagvlak en in het ontwerpen en bewaken 

van een goed besluitvormingsproces dat voldoet aan rechtstatelijke principes. In de Duitse 

praktijk zijn hier een aantal voorbeelden van te vinden. 4 

  

De Rob stelt dat zo’n nieuwe rol van de overheid veel vraagt van ambtenaren. De rol van de 

ambtenaren is dynamisch en verschuift steeds meer in de richting van procesmanager. 

Projecten worden niet top-down opgesteld maar in co-creatie met betrokkenen. Ook is het 

nodig om belemmeringen voor co-creatie weg te nemen.  

Tenslotte pleit de Rob voor goed en veerkrachtig bestuur. Overheden op alle schaalniveaus 

zullen opgaven en doelen helder moeten vastleggen in hun visies, deze onderling op elkaar 

moeten afstemmen en het duidelijk naar buiten moeten communiceren. Brede 

maatschappelijke visievormingstrajecten (o.a. co-creatie) en heldere spelregels en financiële 

randvoorwaarden zijn hierbij cruciaal. Samenwerking op regionale schaal lijkt hierbij cruciaal, 

juist nu. Regionale omgevingsvisies staan momenteel al hoog op de agenda. De raad pleit 

voor regionale fondsen als extra prikkel om samenwerking tussen de verschillende 

overheidslagen (én maatschappelijke partners) te stimuleren en om tot nieuwe coalities te 

komen. 

                                                           
4 Molitor, R. (2010) Regionale Zusammenwachsen - Auftakt für einen neuen Regionalplan (Regionale Zusammenarbeit, 

regionales Wachstum - Neue Impulse für eine pulsierende Region), Düsseldorf: Bezirksregierung Düsseldorf. 

In het denken over regionale economische ontwikkeling doet deze benadering ook steeds 

meer opgeld. Daarbij wordt de lange Duitse traditie van Internationale Bauausstellungen 

(IBA) als inspirerend voorbeeld gezien. Bij een IBA worden planologen, 

landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars uitgenodigd om 

innovatieve plannen voor de regio te ontwikkelen en te realiseren, waarmee deze private 

partners zich (inter-) nationaal kunnen presenteren. De rol van de overheid is een 

kaderstellende en uitnodigende: initiatieven komen van onderop. 
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Nieuwe aandacht voor stedelijke regio’s 

In veel recente publicaties wordt het belang van steden benadrukt voor de aanpak van 

economische, maatschappelijke en andere vraagstukken.5 Steden zijn de motoren van de 

Nederlandse (en Gelderse) economie, met name de grote steden. Het toenemende belang 

van kennis en innovatie heeft er voor gezorgd dat bedrijven vaak geografisch bij elkaar willen 

clusteren. De aanwezigheid van human capital is voor bedrijven een belangrijke 

vestigingsfactor. Kennis en technologische ontwikkelingen leiden tot innovaties. Deze 

ontstaan meer en meer in steden, niet alleen in de gevestigde bedrijvigheid maar ook in het 

MKB. Nieuwe economische activiteiten zullen zich steeds meer in steden concentreren. Dit 

maakt steden minder gevoelig voor een langdurige recessie. In steden is het daardoor ook 

makkelijker om partnerschap met bedrijvigheid en kennisinstellingen aan te gaan.6   

 

Daarnaast zijn met name steden met een oud historisch centrum aantrekkelijk voor jongere 

hoogopgeleiden die op zoek zijn naar carrièrekansen. De grote Gelderse steden zijn en 

blijven qua bevolkingsopbouw jonger dan het ommeland. Maar ook voor de regio vervullen 

steden een belangrijke rol. Werkgelegenheid, voorzieningen en recreatieve mogelijkheden 

blijven in de grote steden inwoners uit de gehele provincie trekken. 

                                                           
5 Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2014), De Toekomst van de stad, Den Haag: Rli. Ook in: Planbureau voor de 

Leefomgeving (2013), Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio’s, Den Haag: 
Rijksoverheid. Zie ook: Barber, B., (2014), Als burgemeesters zouden regeren – haperende staten, opkomende steden, 
Amsterdam: Atlas. 
6 Roem, C. (2012), Netwerkend Werken aan Economische Structuurversterking, Den Haag: VNG. 

Als het gaat om regionale structuurversterking zijn er in Nederland een aantal 

aansprekende voorbeelden (Economisch Platform Groningen-Assen,  Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden, Agriboard Noord-Holland-Noord (Hoorn-

Enkhuizen e.o.)) van gebiedsontwikkelingen waarin de provincie met gemeenten, 

onderwijsinstellingen, kennisinstituten, bedrijven, werknemersverenigingen en andere 

maatschappelijke partners samenwerkt. Belangrijkste succesfactoren van deze regionale 

gebiedsontwikkelingen waren een heldere, onderscheidende strategie die aansluit bij 

het DNA van de regio en een sterke organisatiestructuur die betrokkenheid van 

maatschappelijke partners mogelijk maakt (Stichting, N.V., B.V, cooperatie). Daarnaast 

bleek ondersteuning door de provincie eveneens een belangrijke succesfactor, niet alleen 

in financiële zin, maar ook op het gebied van ambtelijke en andere ondersteuning. 
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De belangrijkste opgave voor steden is volgens de Raad voor de Leefomgeving (Rli) en 

Infrastructuur (en anderen)7 het vergroten van de agglomeratievoordelen van steden. 

Agglomeratiekracht blijkt een belangrijke factor maar door de polycentrische structuur van 

de Nederlandse (en Gelderse) steden kan Nederland (en Gelderland) in de internationale 

concurrentiestrijd achterop raken. In een recent rapport waarschuwt de OECD hiervoor: 

ondanks de hoge mate van verstedelijking blijft de agglomeratiekracht in Nederland achter 

bij andere landen. Steden en hun omliggende regio’s moeten op ruimtelijk en economisch 

gebied intensiever samenwerken.8 De Rli benadrukt daarom de complementariteit tussen 

steden en tussen steden en hun regio’s. De Rli pleit voor een economisch beleid op regionaal 

niveau met inbreng van alle relevante partijen, ook maatschappelijke actoren. Het rijk kan 

hierbij de verbinding leggen tussen de Nederlandse topsectoren en dient te voorkomen dat 

beleidsmatige concurrentie tussen de stedelijke regio’s zich voordoet. Steden moeten elkaar 

aanvullen in plaats van beconcurreren.9 Voor Gelderland betekent zo’n benadering niet 

alleen dat steden en hun omliggende regio’s intensiever samen moeten optrekken in 

ruimtelijk-economische ontwikkelingen, maar ook dat geïnvesteerd zou moeten worden in 

de ontwikkeling van een stedelijk netwerk. Naast de rijksoverheid zullen de gemeentelijke 

overheden ook moeten uitgaan van complementariteit en het eigen en unieke DNA van elke 

stad, rekening houdend met de speerpunten van omliggende steden en regio’s. 

 

Nieuwe opvattingen over de rol van de provincie 

Bovengenoemde nieuwe zienswijzen over de veranderde verhouding tussen overheid en 

samenleving en nieuwe inzichten over regionale ontwikkelingen zijn terug te vinden in het 

Kompas 2020 van het IPO.10  

 

                                                           
7 Zie o.a.: Meijers, E., K. Hollander, M. Hoogerbrugge (2013), A strategic knowledge and research agenda on polycentric 

metropolitan areas, Den Haag: Platform31. 
8 OECD (2014), OECD territorial reviews: The Netherlands, Paris: OECD. 
9 Camagni, R. (2008), Towards a Concept of Territorial Capital’, in: Capello, R., R. Camagni, B. Chizzolini, U. Fratesi (eds.), 

Modelling regional scenarios for the enlarged Europe, Berlin: Springer, pg. 29-45. 
10 IPO (2014), Kompas 2020: samen werken aan een sterke regio, Den Haag: IPO. 
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Deze toekomstvisie op de rol en taakopvatting van de provincie zet sterk in op het 

versterken van regionale dynamiek. Regionale gebiedsregie op het gebied van o.a. 

economie, ruimtelijke ordening, infrastructuur, waterbeleid, energietransities en 

natuurontwikkeling wordt de hoofdopgave van de provincie, zoals de subtitel van het IPO-

rapport al aangeeft (samen werken aan een sterke regio). De provincie zou hierin soms de 

rol van katalysator, soms de rol van regisseur en dan weer de rol van belangenassembleur 

dienen te spelen.   

 

Verschuiving van beleidsmatige focus van gemeenten 

Een van de ontwikkelingen waar het bovengenoemde IPO-rapport uitgebreid op ingaat, is 

het verschuiven van de beleidsmatige aandacht van gemeenten als gevolg van de 

decentralisaties op het gebied van verzorging, jeugdzorg en participatie. Omdat de 

implementatie van deze nieuwe taken veel van gemeenten en hun 

samenwerkingsverbanden vragen, en vanwege de financiële risico’s die met deze nieuwe 

taken gemoeid zijn, is het te verwachten dat gemeenten (vooral de kleinere en middelgrote) 

beleidsmatig en financieel minder in staat zullen zijn om ruimtelijk-economische opgaven te 

formuleren en aan te pakken.  

“Provincies en de andere overheden werken in een snel veranderende maatschappelijke 

omgeving die zich ontwikkelt naar een netwerksamenleving. (..) Er ontstaat een nieuwe balans 

tussen overheid, maatschappelijk middenveld en de private sector, gekenmerkt door nieuwe en 

meer netwerken. Dit gaat gepaard met privatisering, deregulering en verschuiving van 

verantwoordelijkheden. De dynamiek van de netwerksamenleving vraagt om een interactieve 

en participatieve rol van de provincies waarbij maatschappelijke opgaven leidend zijn.” (pg. 5)  

 

Regionale kracht vereist slagvaardige rollencombinaties met gemeenten, 

samenwerkingsverbanden, private partijen, kennisinstellingen, financiers en burgers. Daarbij 

vervullen de provincies verschillende rollen, altijd vanuit de provinciale kerntaken. De ene keer 

die van regisseur of investeerder, de andere keer als katalysator of wegbereider. Bovenal is de 

provincie een ‘belangenassembleur’ die lokale belangen bij elkaar brengt op regionaal niveau, 

zodat deze meer opleveren dan de som der delen. (pg. 5-6) 
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Samenvattend oordeel 

In welke mate sluit de werkwijze van het programma Stad & Regio aan op de gewijzigde 

opvattingen over overheidssturing, het toegenomen belang van steden en regio’s voor 

economische ontwikkeling, nieuwe rolopvattingen van de provincie en veranderingen bij 

gemeenten als gevolg van decentralisatieoperaties? Hoe toekomstbestendig is de werkwijze 

van het programma met het oog op deze ontwikkelingen? 

 Nieuwe relaties overheid-samenleving: De werkwijze van het programma Stad & 

Regio sluit goed aan bij de bovengenoemde trend naar horizontalisering van 

verhoudingen in een netwerksamenleving. Het partnerschap tussen provincie en 

gemeenten en de betrokkenheid van maatschappelijke actoren bij de ontwikkeling 

en uitwerking van programma’s en projecten, is hier een weerslag van. Toch zou, om 

nog meer recht te kunnen doen aan de gesignaleerde horizontaliseringstrends, het 

partnerschap en de betrokkenheid van maatschappelijke actoren verder kunnen 

worden versterkt.  

 Meer samenhang tussen stedelijke en regionale programma’s: Beleidsontwikkelingen 

en nieuwe wetenschappelijke inzichten vergroten de urgentie van de samenhang 

tussen stedelijke en regionale programma’s. Voor regionale structuurversterking 

dienen stedelijke en regionale programma’s elkaar aan te vullen en te versterken, 

wat ook geldt voor de onderscheiden regio’s.  

 Provincie als regionaal gebiedsregisseur en belangenassembleur: Als het gaat om de 

toekomstige rol van de provincie in regionale gebiedsontwikkelingen, kan het 

Gelderse programma Stad & Regio als voorbeeld dienen voor andere provincies. De 

wijze waarop de provincie volgens het genoemde IPO-rapport zijn meerwaarde kan 

laten zien, wordt al jaren gepraktiseerd door de provincie Gelderland. Gelderland is 

in dit opzicht uniek. Bezien vanuit dit perspectief, is dus alle reden om de werkwijze 

van het programma Stad & Regio voort te zetten. Het sluit naadloos aan bij de rol die 

provincies voor zichzelf zien.   

 Focus op het sociale domein: De lokale verschuiving van de beleidsmatige focus naar 

het sociale domein stelt het programma Stad & Regio voor grote uitdagingen. 

Ruimtelijk-economische opgaven zullen hierdoor minder aandacht krijgen, waardoor 
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het vermogen van gemeenten om beleidsmatig en financieel bij te dragen aan 

regionale structuurversterkingen zal afnemen. De enige lokale partner van wie de 

komende tijd nog een visie op regionale structuurversterking mag worden verwacht, 

zijn de steden. Ook omdat zij meer beleidscapaciteit op ruimtelijk-economisch gebied 

voorhanden hebben. Dat betekent dat het programma Stad & Regio hier meer op 

moet inzetten. Stad & Regio wordt dan stad mét regio.  
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6 Aanbevelingen voor doorontwikkeling 

Voor de doorontwikkeling van Stad & Regio is het van belang om te reflecteren op de 

kernwaarden van de werkwijze van het programma. Komen deze kernwaarden overeen met 

de beleving van vertegenwoordigers uit de steden en regio’s? En: “Welke verbeteringen zijn 

aan te bevelen voor de doorontwikkeling van het programma Stad & Regio?”  

 

6.1. Kernwaarden  

Uit de verschillende reflecties die zijn gedaan over de werkwijze van het programma Stad & 

Regio valt op dat er een positief beeld is over het programma en de manier van werken. 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 heeft de provincie Gelderland een aantal punten 

omgeschreven waarop zij wil dat de werkwijze Stad & Regio onderscheidend is.  

 De kracht van de partnerrelatie met steden en regio’s:  Uit de reflectie is gebleken 

dat nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan en bestaande versterkt. Steden 

en regio’s zijn meer buiten hun eigen grenzen gaan kijken, zijn visies en 

programma’s op elkaar af gaan stemmen en weten elkaar beter te vinden. De 

uitdaging ligt in het verbinden van partners aan de regionale programma’s.  

 

 Het hoge tempo van planontwikkeling: Door te sturen op programma’s die al in 

voorbereiding waren konden de programma’s in een hoog tempo worden 

ontwikkeld. Bestaande (maatschappelijke) partners werden door bestaande relaties 

snel betrokken. Om de effectiviteit van de programma’s te verbeteren zouden 

partners kunnen worden betrokken die niet voor handen liggen maar wel met 

ideeën komen die aansluiten bij de lokale vitaliteit. De contractpartners 

beschouwen het programma als een traject met een kop en een staart. Een meer 

cyclische benadering voorkomt dat er ‘plotseling’ keuzes moeten worden gemaakt. 

Het cyclische is ook van belang voor de continuïteit van de regionale strategie. Ook 
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zou de provincie meer ruimte kunnen bieden om tussentijds nieuwe initiatieven en 

ontwikkelingen te ondersteunen. 

 

 De kracht en tempo van uitvoering: De tempo van uitvoering wordt door 

medeoverheden gezien als pluspunt om snel gewenst maatschappelijk resultaat te 

bereiken. Het betrekken van partners matcht echter niet met de bestuurscyclus, zij 

hebben meer tijd nodig. Ook hiervoor zou een meer cyclische benadering beter 

aansluiten 

 

 Het relatief kleine aantal programma’s met ernstige vertraging of afstel: Uit de 

reflecties is niet naar voren gekomen dat er programma’s zijn die ernstige 

vertraging hebben opgelopen. Wel zijn er door diverse regio’s projecten binnen de 

programma’s gewisseld of aangepast. Dit past binnen de spelregels en geeft de 

partners de noodzakelijke flexibiliteit om tot resultaten te komen. Wel zijn in 

sommige gevallen maatschappelijke partners tijdens het proces afgehaakt. 

 

 De lage ambtelijke overhead: Door de verantwoordelijkheid naar de gemeenten te 

schuiven is de ambtelijke overhead beperkt. Toch ondervonden ambtenaren uit 

steden en regio’s veel last van ingewikkelde verantwoordingsprocessen naar de 

provincie toe. 

 

 Het hoge resultaatbereik: Over het resultaatsbereik is op dit moment te vroeg om 

een correcte uitspraak te doen.11  Dit valt ook buiten de scope van deze reflectie. 

Terugkijkend op voorliggende bestuursperiodes geven de partners aan veel 

resultaten te hebben geboekt. 

 

 Een hoog bestedingspercentage: In het programma gaat bijna een miljard euro om, 

waarvan 150 miljoen euro van de provincie. Het vastgestelde 

cofinancieringspercentage zorgde er voor dat zowel gemeenten als derden mee 

                                                           
11 Uit de herijking bij de Najaarsnota 2014 blijkt een positief beeld. 



 30 

investeerden in de programma’s. De regio’s en steden geven aan dat ze binnen de 

gestelde termijnen ook tot uitgaven en realisatie van de programma’s komen. 

 

 

6.2. Ontwikkelpunten 

Uit de reflecties met ambtenaren, bestuurders en experts uit de steden en regio’s en 

wetenschappers, statenleden en raadsleden komt naar voren dat de werkwijze van het 

programma Stad & Regio kan worden gezien als een succes. Stad & Regio beweegt mee met 

maatschappelijke ontwikkelingen en heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsverbanden, 

zowel tussen overheden onderling als met maatschappelijke partners en kennisinstellingen. 

Dit zijn vruchtbare samenwerkingsverbanden die zonder het programma niet op korte 

termijn zouden zijn ontstaan. Voor de samenwerking binnen en tussen Gelderse steden en 

regio’s is het belangrijk dat de werkwijze van het programma wordt doorgezet. 

De werkwijze van het programma, die gebaseerd is op partnerschap en gelijkheid, heeft het 

vertrouwen tussen overheden en partners doen groeien. Door de afstemming van 

programma’s en visies ontstond een goede samenwerking. Stad & Regio zorgde voor een 

versnelling van projecten die bottom-up zijn geïnitieerd, aansluiten bij de huidige 

maatschappelijke opgaven en hun waarde (zullen) bewijzen de komende tijd. Met het oog 

op de geconstateerde verbeterpunten en toekomstige ontwikkelingen, stellen we de 

volgende ontwikkelpunten voor die de werkwijze van een volgend programma kunnen 

versterken.  

 

Ontwikkelpunt 1: verbinding provinciale agenda’s met stedelijke en regionale  programma’s 

en projecten.  

Uit de reflecties is naar voren gekomen dat er zowel vanuit de provincie als vanuit de steden 

en regio’s behoefte is aan een overkoepelende strategische visie. Een overkoepelende 

strategische visie kan zorgen voor meer samenhang tussen en focus binnen de verschillende 

stedelijke en regionale visies. Daarbij is het van belang dat de agenda’s van steden, regio’s 

en de provincie elkaar aanvullen en versterken. Daarnaast kan een dergelijke visie zorgen 
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voor helderheid bij de mede-overheden en maatschappelijke partners met betrekking tot 

provinciale prioriteiten.  

Tijdens de huidige collegeperiode is de omgevingsvisie in co-creatie tot stand gekomen. De 

contouren van deze visie zijn in het huidige programma Stad & Regio echter niet 

meegenomen. Andersom kan wel worden gesteld dat de regionale en stedelijke visies die in 

het kader van Stad & Regio zijn ontwikkeld, de bouwstenen hebben gevormd voor de 

provinciale omgevingsvisie. 

Het is daarom een logische volgende stap om de omgevingsvisie, die de samenhang 

benadrukt tussen de van onderop ontwikkelde stad- en regiovisies, als strategisch kader te 

gebruiken voor toekomstige regionale investeringsprogramma’s.  

 

Ontwikkelpunt 2: onderkenning rol steden bij regionale economische structuurversterking 

De rol van de Gelderse steden is in de loop der jaren veranderd. Waar steden tot voor de 

financiële crisis de regio nodig hadden op thema’s als infrastructuur en bedrijventerreinen 

zijn de rollen inmiddels omgedraaid. De Gelderse steden zijn steeds meer de motoren van de 

Gelderse economie geworden. Met name de vier 100.000+ steden vervullen een belangrijke 

regionaal-economische functie. De steden zijn voor de provincie belangrijk als lobbypartner 

richting de Rijksoverheid en de Europese Unie. Bovendien zijn zij voor de provincie een 

belangrijke partner in de ontwikkeling van zowel stedelijk als regionaal beleid. 

Het toenemende belang van de stad vraagt om een andere rol van de stad in regionale 

ontwikkeling. Op dit moment zijn stedelijke en regionale agenda’s via de contracten 

gescheiden. Juist nu de wisselwerking tussen steden en regio’s belangrijker wordt, is het van 

belang om de agenda’s meer op elkaar te betrekken. Tijdens de reflecties is vastgesteld dat 

meerdere regio’s moeite hebben met het formuleren van een gezamenlijke visie en agenda. 

Grote onderlinge verschillen tussen gemeenten, verschillende contractvormen en weinig 

democratische legitimiteit bemoeilijken dit.  

Door de beleidsmatige veranderingen als gevolg van de drie decentralisaties – en de 

financiële effecten die deze voor gemeenten hebben – hebben kleine en middelgrote 

gemeenten minder mogelijkheden om beleidsmatig en financieel bij te dragen aan regionale 
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programma’s en projecten. Steden hebben die capaciteit wel. Ook dat is een reden om bij 

een voortzetting van het programma Stad & Regio meer gebruik te maken van de trekkracht 

van steden.  

We zien in de beschreven ontwikkeling dat de Provincie Gelderland de Gelderse steden meer 

verantwoordelijkheid moet geven voor regionale en economische structuurversterking. De 

regio moet op zijn beurt erkennen dat de stad als motor van de regionale economie de lead 

moet nemen bij het opstellen van een regionale visie en programma’s. Uit de reflectie is 

gebleken dat steden effectiever en succesvoller zijn in de werkwijze die Stad & Regio 

kenmerkt. Steden zijn beter in staat om maatschappelijke partners bij programma’s te 

betrekken, terwijl kleinere gemeenten in de regio het financieel zwaar hebben. Daarnaast 

hebben projecten in de stad vaak een regionale uitstraling. Meer regie in handen van de stad 

geeft focus en flexibiliteit aan het programma: zij kunnen met de regio maar eventueel ook 

met wisselende partners programma’s indienen. Waar nodig kunnen bestaande 

regiogrenzen vervagen. Bijkomend voordeel is dat de huidige versnippering van 19 

contracten (zo wordt dat door partners ervaren) wordt verminderd, wat de samenhang 

tussen de programma’s bevordert.  Het vergroten van de rol van de steden, brengt voor hen 

ook verplichtingen met zich mee. Steden moeten zich meer als regionale ambassadeur 

opstellen en intensiever samen moeten gaan werken met de regiogemeenten. Daar waar de 

stad en de regio nu (soms) met de rug naar elkaar staan zou in de toekomst de stad 

verantwoordelijkheid moeten voelen en nemen voor haar regio. Wij adviseren de provincie 

om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de steden en regio’s om de huidige 

rolverdeling en geografische indeling ter discussie te stellen. Daarbij zou de bestaande 

regionale maatschappelijke vitaliteit leidend moeten zijn.  

 

Ontwikkelpunt 3: versterking coalities met maatschappelijke partners 

De werkwijze van het programma Stad & Regio wordt door bestuurders en ambtenaren in 

de provincie Gelderland gezien als een werkwijze die met de tijd meebeweegt. Het primaat 

ligt bij de lokale overheden, omdat zij als geen ander de meest urgente opgaven weten te 

identificeren. Dit heeft geleid tot een betere samenwerking, zowel met medeoverheden als 

met bedrijven, instellingen en maatschappelijke partners. Uit de reflectie is echter gebleken 
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dat medeoverheden (steden en regio’s) vooral meer en andere (maatschappelijke) partners 

bij programma’s willen betrekken. Door de korte looptijd van het programma hebben lokale 

overheden, op advies van de provincie, beroep moeten doen op bestaande partners. Op 

regionaal niveau bleek het zelfs erg lastig om partners op korte termijn bij programma’s te 

betrekken.   

Voor een vervolg van Stad & Regio is het aan te bevelen dat de overheid vaker participeert in 

maatschappelijke initiatieven van bedrijven en instellingen in plaats van andersom. Door 

coalities aan te gaan met partners die zelf ideeën aandragen die aansluiten bij de aanwezige 

dynamiek is een groter maatschappelijk rendement te verwachten. Op deze manier kan de 

provincie haar middelen ook effectiever inzetten, er is immers minder provinciale 

cofinanciering nodig als er meer partners bij programma’s worden betrokken. 

Wij adviseren dat de provincie Gelderland de huidige visie en kaders dan ook opnieuw in 

overweging neemt. De provincie moet in ieder geval heldere kaders formuleren, zodat 

partners binnen Stad & Regio weten wat zij van de provincie kunnen verwachten. Door 

heldere kaders en duidelijke communicatie wordt voor partners duidelijker wat voor type 

programma’s en participaties vanuit de provincie wenselijk zijn. Op deze manier kan op 

hoofdlijnen sturing worden gegeven aan de programma’s die binnen de overkoepelende 

provinciale visie vallen. Ook zal de looptijd voor het indienen voor programma’s moeten 

veranderen. Wanneer er wordt gekozen voor een meer dynamische benadering is er meer 

ruimte voor partijen om tot (nieuwe) samenwerkingsverbanden te komen die beter 

afgestemd zijn op het tempo en de ambities van bijvoorbeeld bedrijven of 

kennisinstellingen. Daarbij kunnen programma’s worden ontwikkeld die bottom-up worden 

geïnitieerd en passen bij de ambities van de stad, regio en provincie. Om het rendement van 

de projecten binnen de programma’s te vergroten kan er worden gekozen voor meerdere 

inschrijfmomenten. Ook kan er worden gekozen voor een langere looptijd die zich uitstrekt 

over meerdere collegeperiodes, vergelijkbaar met de sleutelprojecten. Zo hebben partners 

up-front meer tijd om samenwerkingsverbanden aan te gaan en intenties en doelen op 

elkaar af te stemmen. Bijkomend voordeel is dat een goede maatschappelijke betrokkenheid 

bij een investering van de overheid vaak leidt tot een groter maatschappelijk rendement.  



7 BIJLAGEN: Opbrengsten 
Reflectiebijeenkomsten12   

Bijlage A. Reflectie werkwijze Stad & Regio: Ambtelijk en Bestuurlijk R6. 

 STRATEGIE STRUCTUUR SAMENWERKING 

PROVINCIE • Programma gericht op 

samenwerking. 

• Breng S&R programma’s 

in één programma.  

• Geef meer richting en 

duidelijkere kaders. 

• Zoek samenhang met 

sectorplannen. 

• Start vroegtijdig, zodat 

projecten meer bottom-up 

tot stand kunnen komen. 

• Onduidelijkheid relaties 

regiocontracten met 

omgevingsagenda en 

provinciale visies 

• Afstand tussen provincie en 

projecten groot. Provincie 

stuurt op hoofdlijnen. 

• Onvoldoende tijd 

voorbereiding projecten door 

korte looptijd. 

• Doelen gehaald die zonder Stad & Regio niet 

gehaald zouden zijn (katalysator effect). 

 

REGIO • Veel vrijheid voor 

invulling programma’s. 

• Werken vanuit 

programma’s en visie. 

• Geen democratische 

borging georganiseerd. 

Slechte betrokkenheid 

gemeenteraden. 

• S&R zorgt voor meer 

regionale binding en 

uitvoeringskracht.  

• Moeilijk om cofinanciering te 

vinden vanuit regio 

gemeenten.  

• Frictie Stads- en regio 

contracten. Eigen contract kan 

bevrijdend werken. 

• Goed begin: ondernemers en onderwijs 

steeds meer betrokken bij projecten.   

• Enthousiasme ‘derden’. 

• Gun factor: betere samenwerking.  

• Het kan nog beter: Betrekken bedrijfsleven 

en onderwijsinstellingen. 

GEMEENTE • Inzicht in 

maatschappelijke 

ontwikkelingen en 

projecten ontbreekt  

omdat gemeenten minder 

betrokken zijn. 

• Minder bureaucreatie, soepel 

controle protocol naar 

provincie toe. 

• Lokale projecten worden 

kunstmatig onder een 

programma gebracht. Zou 

bottom-up moeten zijn. 

• Goed contact met accountmanager van de 

provincie. 

 

  

                                                           
12 De hier getoonde overzichten zijn een weergave van ‘stickersessies’  waarmee de reflectiebijeenkomsten zijn afgesloten. Alleen bij de 
reflectiebijeenkomsten met gemeenteraads- en statenleden zijn geen ‘stickersessies’ gehouden.   
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Bijlage B. Reflectie werkwijze  Stad & Regio: Ambtelijk en Bestuurlijk G8.  

 

 
 

STRATEGIE STRUCTUUR SAMENWERKING 

 

 

PROVINCIE 

 

 

• Goede balans tussen sturing en 

ruimte (flexibiliteit) geven voor 

resultaat. 

• Zoek meer de aansluiting bij 

maatschappelijke dynamiek. 

• Geen heldere samenhangende 

provinciale visie vanuit de 

provincie. 

• Welwillende houding provincie 

om steden te ondersteunen. 

• Bouw meer tijd in om tot een 

gezamenlijk kader en agenda te 

komen.  

• Verschil in tijdsspanne en 

verwachtingen overheid en 

maatschappelijke partners mbt 

programma’s en projecten. 

Provinciaal financieel 

instrumentarium. 

• Het delen van kennis tussen 3 

O’s. 

• Partnerschap provincie – steden 

wordt als positief ervaren. 

• Het is onduidelijk of alle relevante 

actoren betrokken zijn. 

 

REGIO 

 

 

 

• Samenwerking zorgt dat 

betrokkenen over de 

gemeentegrens kijken (regionaal).  

• Steden moeten worden verweven 

met regionaal beleid, ze kunnen 

niet los van elkaar staan. 

• Probeer de structuur in regionaal 

verband niet dicht te timmeren. 

Kijk over bestaande grenzen heen 

en zoek naar goede 

samenwerkingsrelaties. 

• Het kost (te) veel tijd om op 

regionaal niveau tot 1 aanvraag te 

komen. 

• Onderscheid Stads- en 

regiocontracten kan leiden tot 

discussie en jaloezie. 

• Nieuwe 

samenwerkingsverbanden die tot 

concrete opbrengsten leiden. 

Zonder S&R was dit niet gebeurd. 

 

GEMEENTE 

 

 

 

 

• Nadenken en afstemmen visies.  

• Lokale visie (flexibel) aan 

voorkant proces 

• De actualiteit is snel achterhaald. 

Er wordt weinig over de grens van 

de eigen stad of regio gekeken. 

• Impuls voor overstijgen van het 

lokale 

• Monitoring en verantwoording 

naar provincie toe is een overlast. 

• Onduidelijkheid over 

randvoorwaarden financiering. 

Planhorizon (4 jaar) nadeel, te kort. 

• Concrete opbrengsten voor stad 

en burger. 

• Is de samenleving écht 

betrokken? Er wordt te veel vanuit 

overheid gedacht. 

Projecten lagen al op de plank, dus 

sprake van bottom-up? 
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Bijlage C: Reflectie werkwijze Stad & Regio: Ambtelijk en Bestuurlijk K5. 

 STRATEGIE STRUCTUUR SAMENWERKING 

 
 
PROVINCIE 
 
 

• Provincie ‘slechts’ kaderstellend, 

roep om heldere provinciale visie 

met input vanuit steden en regio’s. 

• Door limit te stellen aan sociale 

opgave neem je de basis van K5 

weg. 

• Ontbreken samenhang S&R in 

provinciaal beleid. Ontbreken 

helikopter view. 

• S&R schuurt met provinciale 

sectoren. 

• Het leidt echter wel tot betere 

communicatie en resultaat via 

projecten.  

• Zet de regio in de lead i.p.v. de 

stad. 

• Samenwerking voelt soms als 

‘opgelegd’ en ‘geknutseld’ en is niet 

organisch op regionaal niveau 

ontstaan.  

• Provincie kent geen cultuur van 

overheidsparticipatie. Bestuurders 

moeten het voorbeeld nemen. 

• S&R brengt provincie dichter bij 

de burger. 

• S&R vergroot centrumfunctie 

kleine steden. 

• Maak een maatschappelijke 

agenda en laat de overheidsagenda 

daar op aansluiten. 

 

 
REGIO 
 
 
 

• Samenwerking is opgelegd, maar 

het werkt wel en het leidt tot 

resultaat. 

• Zorgt tot verbinding en 

afstemming strategie tussen steden, 

regio’s en de provincie.  

• Verbinding K5 met de regio neemt 

toe.  

• Laat regio grenzen vallen en kijk 

naar logische verbanden zodat 

steden en de regio elkaar 

versterken. 

• Laat niet de stad, maar de regio 

leidend zijn in S&R. 

• Samenwerking K5 met regio kan 

leiden tot frictie omdat kleine 

steden een eigen contract hebben.  

• Weinig inhoudelijke samenhang 

tussen gemeenten op bestuurlijk 

niveau. 

• Verbinding tussen steden K5 

neemt af. 

• Weinig afstemming tussen regio’s 

onderling 

• Projecten uit regio contract leven 

vooral op stadsniveau, terwijl ze ook 

zeker een regionale uitstraling 

hebben. 

• Maatschappelijke en economische 

uitdagingen zijn grens overstijgend. 

Zoek ook buiten  je eigen grenzen 

naar logische 

samenwerkingsverbanden. 

 
GEMEENTE 
 
 
 

• Versterkt de uitvoering van 

gemeentelijke visies. 

• Goed dat kleine steden een ‘status 

aparte’ hebben omdat ze met 

andere problematiek kampen dan 

regio. 

• Katalysator effect begint te 

werken. 

• Verantwoording naar de provincie 

in te groot detail. Wordt ervaren als 

bureaucratisch. 

• De bestuurlijke samenwerking 

tussen de kleine steden onderling is 

versterkt. 
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Bijlage D. Reflectie werkwijze Stad & Regio: Reflectie met ambtenaren en bestuurders 

provincie Gelderland. 

 STRATEGIE STRUCTUUR SAMENWERKING 

 

 

PROVINCIE 

 

 

• Meebewegen met de 

maatschappij is goed, maar de 

provincie moet zelf ook een 

inhoudelijke richting geven. 

• Zwaartepunt openbaar 

bestuur van fysiek naar sociaal, 

hou daar rekening mee. 

• Maak het kader aan de 

voorkant helder.  

• Neem de omgevingsvisie als 

grondlegger voor S&R.  

• Er moet meer focus komen in 

S&R. Provincie kan meer 

sturend acteren. 

• S&R mist sturing en toetsing 

aan sectorale programma’s.  

• Kleine steden moet je loslaten 

en terugbrengen in de regio.  Er 

zijn te veel contractpartners. 

• Co-financiering van derden 

valt tegen. 

 

REGIO 

 

 

 

• S&R is een goede manier om 

op lokaal niveau binnen regio’s 

cofinanciering te organiseren.  

• Spanningsveld tussen G8, K5 

en R6 om financiering. 

Regio’s zijn minder goed in staat 

om regionaal urgente opgaven 

aan te pakken maar verdelen de 

pot met geld. 

• De rol van de regio is beperkt 

omdat er weinig democratische 

controle is. 

• S&R leidt tot nieuwe 

samenwerkingsverbanden en 

succesvolle programma’s. 

• S&R verbindt 

maatschappelijke partners in 

veel mindere mate dan dat het 

overheidslagen bindt. 

• Raadsleden slecht op de 

hoogte van programma’s. 

 

GEMEENTE 

 

 

 

 

• Zichtbaarheid rol provincie in 

lokale programma’s is nihil. 

•  Programmafinanciering  

wordt als succesvol gezien:  het 

geld (ook later) naar de juiste 

projecten kan gaan. 

• Het proces was te kort om de 

juiste maatschappelijke 

partners te betrekken anders 

dan de ‘usual suspects’. 

• Weinig projecten herijkt, 

teken van goede programma’s 

en projecten. 

• Maatschappelijke 

betrokkenheid georganiseerd 

op juiste schaalniveau (lokaal). 

• De rol van de stad is leidend, 

niet vanuit ambtelijk maar 

maatschappelijke dynamiek. 

 


