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Ter voorbereiding van de werkzaamheden hebben de 
provincies elk een ambtelijke zelfevaluatie uitgevoerd. 
Daarin zijn sterke en zwakke punten van het beleid ge-
formuleerd en is een eerste verkenning gemaakt van de 
toekomstige richting die het beleid zou kunnen inslaan. 
Om zich een beeld te vormen van het provinciaal grote-
stedenbeleid heeft de commissie drie werkbezoeken af-
gelegd; één in elke provincie. Tijdens deze bezoeken is 
gesproken met bestuurders en ambtenaren van zowel de 
provincie als de gemeenten. Daarnaast hebben de leden 
van de commissie, elk in hun eigen netwerken, gesprek-
ken gevoerd om meningen van andere belanghebbende 
partijen te vernemen. De resultaten van de werkbezoeken 
zijn in drie haardvuursessies met de leden van Provinciale 
Staten en met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordi-
gers van de provincies en gemeenten besproken. Bij deze 
sessies waren steeds vertegenwoordigers van elk van de 
provincies aanwezig. Deze rapportage is de schriftelijke 
neerslag van de bevindingen van de commissie van we-
tenschappers.

Inleiding

De provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel 
hebben de afgelopen bestuursperiodes een eigen grote-
stedenbeleid gevoerd. Dit beleid is gericht op het (hel-
pen) verkleinen van de problematiek die de grote steden 
kennen. Daarbij werken provincie en steden - ieder vanuit 
hun eigen verantwoordelijkheid - aan de versterking van 
grote steden. Net zoals in het stedenbeleid van het Rijk 
werkt het provinciaal grotestedenbeleid op basis van een 
programmatische aanpak. 

Op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, delen Gelder-
land, Noord-Brabant en Overijssel hun kennis en ervaring. 
Met als doel om zoveel als mogelijk van elkaar te leren en 
een perspectief te ontwikkelen op de toekomst van het 
provinciale grotestedenbeleid, hebben zij gezamenlijk de 
‘Commissie van wetenschappers voor de toekomst van 
het provinciaal grotestedenbeleid’’ ingesteld. Deze com-
missie heeft tot taak gekregen om, na een korte periode 
van terugblikken, vooral aanbevelingen voor de toekomst 
te formuleren. Is een stedenbeleid van de provincie voor 
de toekomst wenselijk? Hoe kan elk van de drie provincies 
het beleid verbeteren? 

Landelijke en provinciale ontwikkelingen

In de media wordt het landelijke grotestedenbeleid al eni-
ge tijd versleten als ‘GSB circus’. Het grotestedenbeleid 
lijkt aan het einde van zijn levenscyclus te zijn gekomen en 
zal, naar het zich laat aanzien, onder een volgend kabinet 
niet meer in zijn huidige vorm terugkeren. Dit betekent 
niet dat bij het Rijk de aandacht voor de steden ophoudt 
te bestaan, maar in welke vorm deze aandacht zal wor-
den geborgd, is op dit moment nog niet duidelijk. In haar 
nota ‘Steden van morgen, keuzes voor vandaag’, waarin 
de thematische nadruk ligt op leren, werken en wonen 
in een veilige stad, spreekt het ministerie voor Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties over drie mogelijke 
modellen die naast elkaar kunnen bestaan. In het eerste 
model, genaamd ‘decentralisatie’, is sprake van een stad 
die het voortouw neemt. Het Rijk kiest een rol op afstand. 
Het tweede model, genaamd ‘charter’, gaat uit van een 
samenwerking (coproductie) tussen stad en Rijk. Het der-
de model tenslotte, genaamd ‘afspraak is afspraak’, legt 
de meeste nadruk op een sturende rol vanuit het Rijk. De 
wijze waarop het nieuwe, stedenbeleid van het Rijk vorm 
gaat krijgen, kan per stad verschillen en is afhankelijk van 
de afspraken die hierover worden gemaakt.

De aandacht voor het provinciale grotestedenbeleid komt 
dan ook op een moment waarop het landelijke beleid 
sterk in verandering is. Bovendien wordt in Den Haag 
ook een discussie gevoerd over de toekomst van het mid-
denbestuur. De schaal en de taken van de provincie staan 
met regelmaat ter discussie. Uiteraard laten de provincies 
zelf zich in dit debat niet onbetuigd. Zo heeft de provincie 
Overijssel een eigen toekomstverkenning middenbestuur 
uitgevoerd.

Rondom het stedenbeleid van de provincies zien we even-
eens veel beweging. In maart 2007 zijn er verkiezingen 
voor Provinciale Staten gepland en zullen in de nieuwe 
statenakkoorden -  temidden van allerlei andere discus-
sies over bijvoorbeeld het Investeringsfonds Landelijk  

Gebied of de aanbesteding van openbaar vervoerconces-
sies - afspraken moeten worden gemaakt over het provin-
ciale stedenbeleid. Voor de provincies is het bepalen van 
een standpunt dan ook wenselijk. Het bepalen van een 
dergelijk standpunt is overigens niet nieuw. In eerdere 
periodes van het provinciale grotestedenbeleid zijn ook al 
momenten van reflectie en bezinning geweest. Denk bij-
voorbeeld aan het rapport van Leemhuis of het werk van 
Lankhorst. Deze bijdragen waren overigens vooral gericht 
op het evalueren van het verleden. De commissie van we-
tenschappers heeft zich vooral gericht op de toekomst.

Trendbreuk met het verleden

Het provinciale grotestedenbeleid vormt in velerlei op-
zicht een trendbreuk met het verleden. Waar voorheen 
een sterke plattelandsoriëntatie aan de provincie werd 
toegeschreven, besteden Gelderland, Noord-Brabant en 
Overijssel met hun grotestedenbeleid expliciet aandacht 
aan de specifieke problemen van steden. Dit beleid geeft 
een kader waarbinnen provincie en steden met elkaar het 
gesprek aangaan over problemen die in de steden spelen. 
Uitgangspunt daarbij is dat wat goed is voor de stad ook 
goed is voor de provincie. Dit gaat hand in hand met een 
veranderde provinciale bestuursstijl. Naast de toezicht-
houdende rol van de provincie ontstaat ruimte voor part-
nerschap en naast de uitvoering van concrete projecten 
ontstaat aandacht voor een strategisch, op (middel)lange 
termijn gericht programmatische agenda. En dat niet al-
leen op ruimtelijk en economisch terrein waar de provin-
cie van nature een belangrijke rol heeft. De provincie kan 
hierdoor, in samenwerking met de steden, juist ook een 
rol spelen in het oplossen van sociale problematiek. 

Resultaten uit het verleden bieden geen 
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Waardering alom

Bestuurders en ambtenaren van provincies en gemeenten 
spreken met veel waardering over het provinciale grote-
stedenbeleid dat in de drie provincies wordt gevoerd. 
Natuurlijk, er kan altijd iets worden verbeterd, maar op 
hoofdlijnen wordt het beleid door nagenoeg alle betrok-
kenen gedragen. Hierbij is overigens wel opvallend dat de 
opbrengsten van het provinciale grotestedenbeleid vooral 
worden uitgedrukt in procesmatige termen: 

Verbeterde verhoudingen tussen provincie en steden, 
waardoor ook het onderling vertrouwen is gegroeid. 
Op basis van dit vertrouwen is verdergaande samen-
werking mogelijk en ontstaat ruimte voor de provincie 
om haar rol in stedelijke projecten te verdiepen.

Partnerschap tussen provincie en steden in concrete 
projecten en programma’s. De wijze waarop dit part-
nerschap invulling krijgt is per provincie en per stad 
verschillend.

Gevoel dat provincie en steden een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid hebben. Beiden kunnen bijdragen  

1.

2.

3.

aan het oplossen van concrete maatschappelijke  
problemen, zonder daarbij telkens weer in een com-
petentiestrijd terecht te komen.

De extra middelen uit de provinciale kas, ongeacht hun 
omvang, zijn een welkome aanvulling op de budgetten 
van de steden. Hierdoor is het mogelijk projecten uit 
te voeren die anders wellicht niet of pas later mogelijk 
waren geweest.

Samen staan provincie en steden sterker, waardoor de 
belangenbehartiging in de richting van Den Haag en 
Brussel kan worden versterkt.

Het provinciaal grotestedenbeleid kan ook een bijdrage 
leveren aan interne cultuurverandering binnen het pro-
vinciaal bestuur. De focus op projecten in steden, die 
een gebiedsgericht, sectoroverstijgend karakter heb-
ben, kan eraan bijdragen dat ook de provinciale orga-
nisatie naast aandacht voor de stedelijke problematiek 
ook aandacht voor integrale oplossingen voor complexe 
vraagstukken ontwikkelt. Onderdelen van de provinci-
ale organisatie, die gewoonlijk weinig met elkaar van 
doen hebben, zijn genoodzaakt om samen te werken.

4.

5.

6.

Procesmatige resultaten zijn belangrijk, ze moeten wor-
den gekoesterd en dienen bij (andere) vormen van ste-
denbeleid in de toekomst zeker behouden te blijven. 
Beter verlopende processen zijn vaak noodzakelijk voor 
inhoudelijk aansprekende resultaten. Niettemin is het 
moeilijk om hard aan te tonen waaruit de exacte inhoude-
lijke meerwaarde van het provinciale beleid bestaat. Dat 
heeft te maken met allerlei factoren; bijvoorbeeld met de 
vaak lange termijn waarop de effecten van projecten zicht-
baar worden en met de interpretatie van wat nu precies 
een inhoudelijk en een procesmatig resultaat is. Dat be-
tekent overigens geenszins dat er geen voorbeelden zijn 

waarin de provincie een belangrijke inhoudelijke impuls 
heeft gegeven aan stedelijke projecten. Zo kan kennis van 
de provincie als breekijzer dienen om een doorbraak in 
een project te forceren op het moment dat deze kennis 
bij de steden zelf niet in huis is, kan een bijdrage worden 
geleverd aan de spreiding van voorzieningen over steden 
waardoor concurrentie wordt geminimaliseerd (zoals bij-
voorbeeld het geval was bij de ijsbaan in Tilburg) of kun-
nen gezamenlijk extra rijksmiddelen worden verworven 
voor bijvoorbeeld de bouw van een station (zoals onder 
andere het geval was bij het HSL station in Breda).

Naast procesmatige en inhoudelijke effecten (de zoge-
naamde eerste orde effecten) onderscheiden bestuurs-
kundigen ook zogenaamde tweede orde effecten. We 
kunnen in het provinciaal grotestedenbeleid drie tweede 
orde effecten onderkennen. Ten eerste gaat het om de 
ruimte die er is om te experimenteren, die ontstaat door-
dat de provincie de financiële risico’s voor de gemeente 
verlicht. Het project ‘Scoren in de wijk’ van de gemeente 
Hengelo is hiervan een goed voorbeeld. Ten tweede noe-
men we hier de leereffecten. De steden kunnen leren van 
elkaar. Daarnaast kunnen kleinere steden ook leren van 
de kennis en ervaringen die in de grote steden worden 
opgedaan, het zogenaamde ‘trickle down effect’. Ten 
derde is er de provinciale aanjaagfunctie van het stedelijk 
beleid. Door de inbreng van kennis vanuit de provincie 
wordt het probleembesef in de steden vergroot, zoals in 
Gelderland bijvoorbeeld het geval is rondom de thuis- 
lozenproblematiek.

Op basis van deze overwegend positieve balans meent de 
commissie dat continuering van een provinciaal steden-
beleid ook in de komende periode in de rede ligt. Niet-
temin leren de ervaringen die zijn opgedaan in de afge-
lopen jaren dat met het oog op toekomstig succes het 
stedenbeleid van de drie provincies op een aantal punten 
ook bijstelling behoeft. In de rest van deze rapportage for-
muleren we daartoe een aantal aanbevelingen. 

Vicieuze cirkel van onzichtbaarheid

Provincies richten zich met hun grotestedenbeleid op de 
problematiek van de steden. Op die manier krijgt het pro-
vinciaal bestuur niet alleen een gezicht op het platteland 
maar ook in de steden. Uiteraard creëert dit een span-
ningsveld: de provinciale aandacht voor de steden, kan 
door de stadsbesturen licht worden ervaren als bemoei-
zucht. Zodra de provincie een (te) prominente rol in de sa-
menwerking neemt, brokkelt het draagvlak in de steden 
voor de provinciale betrokkenheid af. Provincies hebben 
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dan ook moeite om in het grotestedenbeleid voldoende 
zichtbaarheid voor zichzelf te genereren.

  Afbeelding 1: vicieuze cirkel zichtbaarheid provincies

Men moet dit ‘probleem’ echter niet overdrijven. In de 
betrekkelijke onzichtbaarheid schuilt immers ook juist de 
kracht van het provinciale grotestedenbeleid. Juist vanuit 
de electorale luwte, die kenmerkend is voor de provin-
ciale politiek, kan de provincie oog hebben voor lange 
termijn beleid en investeren in de toekomst van de stad 
in zijn omgeving. Dat neemt niet weg dat zeker, in ver-
kiezingstijd het met het oog op de democratische legiti-
miteit wenselijk is om zichtbaarheid van de provincie als 
bestuurslaag duidelijk te kunnen maken. De steden zijn, 
blijkens onze gesprekken, ook graag bereid bij te dragen 
aan deze zichtbaarheid. Toch hebben ze er moeite mee 
als de provincie in de stad voor zichzelf een al te grote 
rol opeist. Provinciaal grotestedenbeleid is dan ook een 
oefening in bescheidenheid. Uiteraard zal hier altijd een 
spanning blijven bestaan.



Provinciaal grotestedenbeleid vergeleken

De provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel 
geven elk op hun eigen wijze invulling aan grotesteden-
beleid. We zetten enkele pregnante overeenkomsten en 
verschillen naast elkaar.

Wanneer we dit schema bekijken is vooral opvallend dat 
het grotestedenbeleid van iedere provincie een of meer 
bijzondere elementen kent. Zo heeft Gelderland als enige 
ook een Kleine Steden Beleid (KSB), heeft Noord-Brabant 
met de B5-Dinsdagen een sterk bestuurlijk netwerk rond-
om het stedenbeleid gebouwd en kan Overijssel als enige 
provincie rekenen op kennisontwikkeling en kennisuitwis-
seling via het kenniscentrum KISS, waarin de provincie en 
de steden, samenwerken met de Universiteit Twente, de 

Wat provincies van elkaar kunnen leren

Elke provincie heeft in de achterliggende periodes op een 
andere wijze invulling gegeven aan het stedenbeleid. Zo-
als we hiervoor hebben laten zien, heeft dit geleid tot uit-
eenlopende invulling van het grotestedenbeleid. Van de 
specifieke verworvenheden kunnen de provincies ten op-
zichte van elkaar lering trekken. In onderstaand schema 
werken we dit kort uit. 

Deze thema’s vormen naar mening van de commissie  
een goede basis voor een toekomstige agenda voor  
het overleg tussen de drie provincies. Daarin kan ver-
dergaande kennisuitwisseling plaatsvinden en kunnen  
provincies van elkanders aapak leren. Zo zouden bij- 
voorbeeld Gelderland en Overijssel er goed aan doen  

zich te verdiepen in de wijze waarop Noord-Brabant invul-
ling geeft aan haar externe oriëntatie.

Overijsselse hogescholen en maatschappelijke partners 
(waaronder bedrijven en woningcorporaties). We gaan 
hier dieper op in bij de beschrijving van het grotesteden-
beleid dat in elk van de provincies wordt gevoerd.

Afbeelding 3: leren van elkaar

Leren van provincie … Kern van dit aspect

Externe oriëntatie Noord-Brabant Het op bestuurlijk niveau vormen van een 
gezamenlijk ‘front’ voor lobby richting Den 
Haag en Brussel.

Fondsvorming Gelderland Het binnen de provincie ontwikkelen van een 
fonds waaruit de bijdragen aan het steden-
beleid worden gedaan.

Kennisuitwisseling Overijssel Het beschikken over een apart en extern 
kenniscentrum waarvan ook door de steden 
gebruik wordt gemaakt.

Visievorming Nog geen van de provincies slaagt er vol-
doende in visie op de stad te ontwikkelen.

Ontwikkeling van een visie op de stad in haar 
omgeving waarbij inzichtelijk wordt welke 
toegevoegde waarde betrokkenheid van de 
provincie heeft.

Afbeelding 2: grotestedenbeleid vergeleken

Gelderland Noord-Brabant Overijssel

Aantal steden 8 5 5

Overig stedenbeleid KSB Geen (wel M7 contact) Geen

Regionaal beleid RUP’s Stimuleren regio-oriëntatie 
steden

Gebiedsgericht beleid en 
stadsconvenant (ook met 
stedelijk netwerk)

Inhoudelijke thema’s Per stad verschillend en drie 
thema’s met extra aan-
dacht: wijkbeleid, keten-
aanpak en laaggeschoolden

Één thema: sociale veilig-
heid (en stedenbeleid 
BrabantStad mede uit GSB 
gegroeid)

Enkele thema’s per stad, 
dus per stad verschillend

Bestuurlijk platform G8 B5-Dinsdagen Regiegroep

Kennisuitwisseling Ja (G8) Ja (B5-Dinsdagen) Ja (KISS)

Lobby-oriëntatie Brussel (en Den Haag) Brussel en Den Haag Den Haag (en Brussel)
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Grotestedenbeleid in Gelderland

Korte beschrijving GSO
Het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) bevindt 
zich momenteel aan het einde van de tweede periode. 
Het GSO richt zich op de steden Apeldoorn, Arnhem,  
Doetinchem, Ede, Harderwijk, Nijmegen, Tiel en Zutphen. 
Deze steden verschillen nogal van elkaar in omvang, type 
problematiek en dus ook in de mate waarin zij behoefte 
hebben aan betrokkenheid van de provincie via het ste-
denbeleid. Naast het GSO geeft de provincie vorm aan het 
Kleine Steden Beleid (KSB). Middels dit beleid is de pro-
vincie ook betrokken bij de ontwikkeling van de kleinere 
steden (Culemborg, Doesburg, Wageningen, Winterswijk 
en Zaltbommel) in Gelderland. Deze steden hebben vaak 
te kampen met andere, maar niet minder belangrijke of 
minder urgente problematiek dan de grote steden.

Het GSO stelt de problematiek van de stad centraal bij 
de keuze van de inhoudelijke thema’s. Er is dan ook dif-
ferentiatie mogelijk in het beleid dat gevoerd wordt ten 
opzichte van de steden. Wel is een aantal thema’s, zoals 
ook in afbeelding 2 te zien is, centraal gesteld. Kennisuit-
wisseling heeft plaats op zowel bestuurlijk als ambtelijk 
niveau en de Gelderse lobby is eerst en vooral gericht op 
Brussel en daarnaast ook op Den Haag. 

Actuele discussie over het GSO
In Provinciale Staten zijn geluiden te horen als ‘wat levert 
het nu eigenlijk op’? De meerwaarde van GSO is niet bo-
ven alle discussie verheven. Naast het GSO heeft de pro-
vincie Gelderland een breder gebiedsgericht beleid in de 
vorm van Regionale Uitvoering Programma’s (de RUP’s). 
Zoals de naam al aangeeft, gaat het hierbij om gelden die 
in regio’s worden ingezet om problematiek van verschil-
lende aard op te lossen. De focus ligt hierbij dus niet bij 
de steden, maar gaat uit naar de relatie tussen steden en 
de hen omringende gemeenten en naar het platteland.
Met name binnen Provinciale Staten van Gelderland 
wordt gediscussieerd over het samenvoegen van GSO, 

Aanbevelingen van de commissie van  
wetenschappers
De commissie beveelt aan het GSO in zijn huidige 
vorm te laten voortbestaan. Het GSO heeft zijn meer-
waarde bewezen en wordt gedragen door de steden. 
Met name de kleinere grote steden geven aan zonder 
het GSO ‘problemen’ te krijgen bij de uitvoering van 
projecten die voor de stad van vitaal belang zijn.

Dit betekent ten eerste dat GSO niet dient te wor-
den samengevoegd met KSB. De indeling van 
beide programma’s vormt een weerslag van de 
gemene deler van de steden die erin zijn onderge-
bracht. De steden die in het GSO zijn opgenomen 
vervullen (en zijn ook als zodanig aangemerkt) een 
centrumfunctie voor de hen omringende kernen. 
Uiteraard is het zo dat KSB-steden dezelfde pro-
blemen hebben als een willekeurige GSO-stad, 
maar de schaal van de steden en daarmee de om-
vang van de problematiek is wel verschillend. Dit 
brengt voor GSO-steden niet alleen andere vraag-
stukken met zich mee, maar ook een ander gevoel 
van gemeenschappelijkheid. Bovendien gaat met 
het samenvoegen van deze programma’s een her-
verdeling van middelen gepaard, die nadelig uit 
kan vallen voor grote steden met echte problemen. 
Ook gaat het ‘trickle down effect’, waarbij de KSB-
steden kunnen leren van GSO-steden, zo verloren. 
De functie van de grote stad als proeftuin om se-
rieuze problemen op te lossen waar andere (klei-
nere) steden van kunnen leren, verwatert snel door 
samenvoeging van GSO en KSB.

1.

KSB, RUP’s en wellicht ook het ILG tot één provinciale 
uitkering aan WGR-gebieden. De gedachte hierachter is 
dat de programma’s tot op zekere hoogte in elkanders 
verlengde liggen en nu te versnipperd en onoverzichtelijk 
zijn. Als deze stap te vergaand blijkt, dan zou - zo wordt 
wel bepleit - in elk geval overwogen dienen te worden om 

de beide op steden gerichte programma’s (het GSO en 
het KSB) samen te voegen. 

Het GSO richt zich momenteel op veel verschillende the-
ma’s. Met iedere stad worden verschillende afspraken 
gemaakt, die passen bij de vragen die leven in de betref-

fende stad. Mede hierdoor ontbreekt het momenteel nog 
aan een eenduidige visie op de steden. Uiteraard heeft de 
provincie in het kader van haar stedenbeleid een visiedo-
cument opgesteld, maar dat heeft betrekking op het GSO 
als geheel en niet op de individuele steden.

Aan de ene kant leiden twee programma’s ontegen-
zeggelijk tot een versnippering van middelen en  
bestuurlijke aandacht. Anderzijds is gezien de speci-
fieke problematiek van een aantal kleinere Gelderse 
steden gerichte aandacht voor deze gemeenten ver-
dedigbaar. Als men kiest voor een beleid dat zich op 
beide categorieën steden richt, dan adviseert de com-
missie om wederom te opteren voor twee afzonderlijke 
programma’s. Aldus kan men  zich directer richten op 
en beter aansluiten bij de problematiek van de diverse 
doelgroepen dan één gezamenlijk programma zou 
kunnen. De commissie adviseert in dat geval ook om 
de KSB-steden sterker te laten meeprofiteren van de 
lessen en leerervaringen die met GSO-projecten zijn 
opgedaan. Op die manier wordt het ‘trickle  down’-
effect versterkt. Een andere manier om dat te doen is 
door duo-projecten te bevorderen, waarbij een GSO 
en een KSB-stad samen optrekken in een gelijksoortig 
(door de provincie gesubsidieerd) project. 

De commissie ontraadt een samenvoeging van het 
GSO (en het KSB) met de RUP’s. Met samenvoegen van 
deze regionale programma’s gaat de aandacht voor de 
specifieke problemen van de stad verloren. Bovendien 
is er binnen deze overwegend economisch-fysiek ge-
oriënteerde programma’s minder aandacht mogelijk 
voor de sociale agenda, die in het stedenbeleid van 
groot belang is.

Doordat het GSO over zoveel thema’s gaat, mist het 
thans een duidelijke focus en heeft het geen herken-
baar profiel. Kennisopbouw op een bepaald inhoude-

2.

3.

4.

lijk thema, waarop de provincie langdurig partner van 
de steden zou kunnen zijn, heeft op bestuurlijk niveau 
nauwelijks plaats. Dit werkt in de hand dat de provin-
cie telkens wanneer een nieuw thema wordt geselec-
teerd in een stad, opnieuw haar positie moet verdienen 
en niet goed kan voortbouwen op geboekte resultaten. 
De commissie beveelt dan ook aan om meer inhoude-
lijke focus aan te brengen in het beleid. 

De commissie beveelt de provincie aan om verdergaand 
invulling te geven aan partnerschap. Dit betekent niet 
alleen een nauwe betrokkenheid bij projecten, zoals 
ook nu al het geval is, maar ook de mogelijkheid om 
(samen met de steden) een visie te formuleren op de 
ontwikkeling van die steden, op de problematiek die 
daar speelt en op de wijze waarop deze problematiek 
gezamenlijk kan worden aangepakt. Immers, de ene 
stad is de andere niet en de omgeving waarin steden 
gelegen zijn verschilt. Het stedenbeleid voor Ede zal 
verschillen van dat voor Doetinchem. Steden die de 
provincie als serieuze partner zien bij de aanpak van 
hun stedelijke problematiek en die de provincie niet 
(alleen) beschouwen als bankier van stedelijke ambi-
ties, zullen hiervoor niet alleen ruimte geven, maar dit 
zelfs aanmoedigen. Een visie van de provincie en de 
stad gezamenlijk op de ontwikkeling van de stad geeft 
inhoud aan het partnerschap en leidt tot langdurige 
kennisopbouw bij zowel de provincie als de stad.

5.
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Grotestedenbeleid in Noord-Brabant

Korte beschrijving GSB
De provincie Noord-Brabant richt het GSB op de steden 
Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg  
(de zogenaamde B5). De provincie heeft geen apart beleid 
voor de kleine steden, maar besteedt waar mogelijk wel 
aandacht aan de klein stedelijke problematiek. Hiertoe 
is de aandacht voor de middelgrote 7 (de M7) georgani-
seerd. De provincie heeft in haar stedenbeleid geen apar-
te component voor regionale ontwikkeling opgenomen, 
maar stimuleert de regionale oriëntatie van de steden.

Het grotestedenbeleid van de provincie Noord-Brabant 
heeft betrekking op één specifiek thema dat voor alle ste-
den gezamenlijk is gekozen: sociale veiligheid. De vijf ste-
den werken daarnaast, oorspronkelijk mede op initiatief 
van de provincie, samen in BrabantStad. In dit netwerk 
wordt kennis uitgewisseld (op de B5-dinsdagen), wordt 
de gezamenlijke lobby vormgegeven en worden keuzes 
gemaakt voor de ontwikkeling van de vijf steden en hun 
regio’s. Verder investeert de provincie in het kader van  
BrabantStad in projecten op het gebied van infrastruc-
tuur, milieu, cultuur, ruimte en kennisontwikkeling.  
BrabantStad beschikt over een sterke lobby zowel in  
Brussel als in Den Haag. 

Actuele discussie GSB en BrabantStad
Het functioneren van het GSB en BrabantStad is in Pro-
vinciale Staten van Noord-Brabant nauwelijks een punt 
van discussie. Beide bewegen zich in de luwte van het 
provinciale politieke debat. Het GSB is financieel van be-
perkte omvang en BrabantStad wordt in de Staten vooral 
gezien als een (succesvol dus onomstreden) programma 
van de steden zelf. Onder de betrokken steden is het GSB 
overigens niet onomstreden. De rol van de provincie in 
BrabantStad wordt door de deelnemers gewaardeerd. In 
de loop van de tijd is in de steden BrabantStad synoniem 
geworden voor het provinciale GSB en vice versa. Door 
de sterke thematische focus op sociale veiligheid heeft 

het Brabantse grotestedenbeleid weliswaar een duidelijk 
profiel, maar omdat het hierdoor beperkt in omvang is 
verdwijnt het in de schaduw van de majeure projecten die 
in het kader van BrabantStad worden ontwikkeld. Moet 
het Brabantse grotestedenbeleid nadrukkelijker met  
BrabantStad worden verbonden dan nu het geval is; en  
zo ja, hoe? Een ander discussiepunt betreft de breedte  
van het grotestedenbeleid. Moet het zich blijven beper-
ken tot de B5, of is het nodig om het te verbreden naar  
de middelgrote steden van de M7, die soms een even 
hardnekkige stedelijke problematiek kennen en weinig 
(financiële) mogelijkheden om die aan te pakken. 

Aanbevelingen van de commissie van wetenschappers
De commissie stelt voor om het Brabantse grotesteden-
beleid in zijn huidige vorm niet voort te zetten, omdat het 
onvoldoende herkenbaar is en te weinig zichtbare resulta-
ten oplevert. De provinciale betrokkenheid bij stedelijke 
problemen wordt zeer gewaardeerd, maar komt nog on-
voldoende uit de verf. Dat betekent dus niet dat het gro-
testedenbeleid moet worden beëindigd, maar wel dat het 
anders moet worden ingevuld en ingebed. 

Het verdient aanbeveling om het grotestedenbeleid 
een nadrukkelijker plaats te geven in BrabantStad. 
Hiertoe zou er een nieuw beleidsthema  (bijvoorbeeld 
‘Wonen, werk en scholing’) aan de bestaande Bra-
bantStad-thema’s moeten worden toegevoegd. Inhou-
delijk zijn er goede verbindingen te leggen tussen de 
Brabantstad-programma’s en de verschillende inhou-
den van het grotestedenbeleid. Het grotestedenbeleid 
krijgt hiermee een sterke regionale component, die 
momenteel nog tamelijk zwak is. Ook landelijke GSB-
programma’s kunnen zo met BrabantStad worden ver-
bonden. Hierdoor komt het GSB beter uit de verf en 
voor BrabantStad is het een nieuwe impuls.

De provincie richt zich nu met het grotestedenbeleid 
op problemen betreffende de sociale veiligheid in 
stadswijken, terwijl ze met BrabantStad een bijdrage 
levert aan de (middel-) lange termijn ontwikkeling 
van dit stedelijk netwerk. De commissie bepleit een 
inhoudelijke verbreding van het grotestedenbeid door 
de focus te verbreden naar de problematiek van aan-
trekkelijke, leefbare en veilige stadsbuurten. Daardoor 
ontstaan nieuwe mogelijkheden om verbindingen te 
leggen tussen de potenties van het stedelijk netwerk 
BrabantStad en de problemen van de stadswijk. 

1.

2.

De commissie meent dat de stedelijke problematiek 
van de M7 naar aard en omvang een grotere aandacht 
van de provincie verdient. Omdat de M7 te weinig mid-
delen hebben voor de aanpak van stedelijke proble-
men, ligt een provinciale rol hierbij in de rede. Toch 
pleit de commissie niet voor een verbreding van het 
grotestedenbeleid naar de M7, noch voor het verleg-
gen van de focus naar deze middelgrote steden. Naast 
de B5 die BrabantStad hebben, dient een apart pro-
gramma voor de M7 te worden opgericht. Ontegenzeg-
gelijk zal dit leiden tot het spreiden van aandacht en 
middelen over de steden. Met een apart programma 
ontstaat ruimte de M7 meer te betrekken bij kennis-
ontwikkeling en ervaringsuitwisseling van de B5 op 
het gebied van stedelijke projecten, om zo het ge-
noemde trickle  down’-effect te versterken. Een andere 
manier om dat te doen is door een premie te zetten  
op duo-projecten, waarin een B5-stad samen met een  
M7 stad optrekt in vergelijkbare (door de provincie  
gesubsidieerde) projecten. 

3.
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Grotestedenbeleid in Overijssel

Korte beschrijving GSB
Het grotestedenbeleid in Overijssel is in 2005 de derde 
periode ingegaan en richt zich op de steden Almelo, De-
venter, Enschede, Hengelo en Zwolle. De provincie heeft 
er met het oog op de omvang van de stedelijke problema-
tiek bewust voor gekozen om de schaarse middelen en de 
bestuurlijke aandacht te concentreren op de vijf grootste 
steden. Voor de uitvoering van het beleid sluit de provin-
cie stadsconvenanten waarbij met iedere stad individuele 
afspraken worden gemaakt over de thema’s die in het ste-
denbeleid worden opgepakt. De provincie hanteert een 
sterke regionale oriëntatie en voert een gebiedsgericht 
beleid. Dit komt tot uitdrukking in convenanten die niet 
alleen door de provincie en de stad, maar ook door een 
vertegenwoordiger van het stedelijk netwerk waarvan de 
stad deel uitmaakt zijn ondertekend. 

De ‘regiegroep’, waarin bestuurlijk overleg plaats heeft, 
wordt ook gebruikt voor kennisuitwisseling. Overijssel 
kan als enige provincie beschikken over een ‘eigen’ regio-
naal kenniscentrum op het gebied van grotestedenbeleid. 
In KISS wordt kennisontwikkeld en uitgewisseld over ste-
denbeleid; zowel het landelijke beleid als het provinciale 
beleid.

Actuele discussie GSB
De convenanten met de steden lopen in Overijssel nog 
door tot 2009. Binnen de provincie willen bestuurders 
reeds nu, in het licht van de statenverkiezingen, in het 
nieuwe collegeprogramma afspraken maken over de wij-
ze waarop het stedenbeleid in de komende jaren invulling 
gaat krijgen.

Mede vanwege de uitkomsten van de visitatie van het 
Overijsselse GSB in de vorige periode heeft de provincie 
in deze bestuursperiode gekozen voor focus en differenti-
atie, waarbij de focus ligt op de stedelijke problematiek 
en dus veel differentiatie mogelijk is. Er is discussie over 

de vraag of dit een juiste keuze is geweest. Sommigen zien 
het kiezen voor differentiatie als kracht van het provinciale 
stedenbeleid, omdat de provincie durft te erkennen dat de 
problematiek per stad verschilt en dat daarom maatwerk 
per stad geboden is. Anderen stellen dat de differentiatie 
de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het provinciale 
grotestedenbeleid niet ten goede komt. Dit lijkt ook ten 
koste te gaan van het politiek en ambtelijk draagvlak voor 
het stedenbeleid in het provinciehuis. Volgens sommigen 
is de balans van het grotestedenbeleid nu te zeer doorge-
slagen naar stedelijke agenda’s: de provincie zou nu nog 
slechts een ‘bankier voor stedelijke ambities’ zijn. Een an-
der punt van discussie is hoe de regionale oriëntatie van 
het grotestedenbeleid kan worden versterkt. De vraag is 
welke nieuwe impulsen het Overijssels grotestedenbeleid 
kunnen intensiveren.  

Aanbevelingen van de commissie van wetenschappers
De commissie is van mening dat het grotestedenbeleid 
in Overijssel nieuwe impulsen behoeft. Sleutelwoorden 
hierbij zijn verbreding, regionalisering, innovatie en 
maatschappelijk draagvlak. 

Het provinciaal stedenbeleid moet naar het oordeel van 
de commissie worden verbreed en nadrukkelijker aan-
sluiten bij de provinciale kerntaken op het terrein van 
bijvoorbeeld het fysiek (ruimtelijke ordening en volks-
huisvesting) en het sociaal-economisch beleid (econo-
mie, infrastructuur en scholing/arbeidsmarkt). Op die 
manier kan het provinciaal beleid beter dan thans regi-
onale en stedelijke initiatieven versterken. Bovendien 
kan het draagvlak voor het provinciale stedenbeleid 
binnen het provinciaal bestuur worden versterkt. 

De commissie bepleit om het karakter van de regi-
onale verankering van het provinciale stedenbeleid 
anders vorm te geven. Hierbij kan aansluiting worden 
gezocht bij het gebiedsgerichte beleid waarmee Over-
ijssel thans ervaring opdoet.1 Dit beleid richt zich op 
het landelijke gebied maar tevens op de drie stedelijke 
netwerken waar de vijf GSB-steden deel van uitmaken. 
Per stedelijk gebied zou de provincie, in samenspraak 
met de steden en hun randgemeenten een regionale 
gebiedsagenda moeten ontwikkelen. Deze visie zou 
moeten zijn gebaseerd op een helder beeld van zowel 
de feitelijke als de gewenste lange termijnontwikkelin-
gen in het betreffende stedelijke gebied in de onderlin-
ge samenhang van stad en omgeving. In het kader van 
het stimuleren van de gewenste ontwikkelingen ma-
ken de partijen afspraken over acties en gezamenlijke 
projecten. In periodiek overleg worden deze afspraken 
gemonitored, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
Dit geeft de gebiedsagenda’s een dynamisch karakter. 
De provincie kan hierbij zowel een bijdrage leveren in 
termen van kennis en expertise (onder meer via het in 
kaart brengen van relevante lange termijn ontwikke-

1.
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lingen in de diverse gebieden), de visie op verhouding 
stad en omgeving en de benodigde uitvoeringscapaci-
teit en bevoegdheden (op het terrein van bijvoorbeeld 
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en het sociaal-
economisch beleid).

Daarnaast raadt de commissie de provincie aan in het 
grotestedenbeleid ook innovatieve projecten te stimu-
leren die zijn gericht op de bevordering van de leef-
baarheid en de veiligheid van stedelijke aandachts-
buurten en het versterken van de maatschappelijke 
participatie van de bewoners van deze buurten met 
achterstandsproblemen. Een mooi voorbeeld van een 
project waarbij dit reeds thans gebeurt is “Scoren in 
de Wijk” in Hengelo (en inmiddels ook Enschede). De 
provincie kan via zijn steunfuncties en KISS deze pro-
jecten met expertise ondersteunen en de kennisuitwis-
seling naar de andere steden en de overige gemeenten 
in Overijssel (trickle-down-effecten) bevorderen. 

Tot slot verdient het volgens de commissie aanbeveling 
om ook maatschappelijke partners zoals woningbouw-
corporaties, welzijnsorganisaties en onderwijsinstel-
lingen te betrekken bij het provinciale grotesteden-
beleid. Zij kunnen (financiën, expertise, inventiviteit, 
uitvoeringscapaciteit) inbrengen, draagvlak en steun 
genereren en externe druk organiseren op verstarde 
bestuurlijke verhoudingen die de aanpak van stede-
lijke problemen nu soms nog in de weg staan. Op die 
manier worden allerlei innovatieve combinaties moge-
lijk, die we inmiddels ook uit het bedrijfsleven kennen 
(denk maar aan de Senseo en de Beertender). In de 
publieke sector valt dan bijvoorbeeld te denken aan de 
‘wozoco’s’ (woon zorg combinaties), of de combinatie 
van instellingen voor ouderenzorg met kinderopvang.

 1 Daarbij ligt het in de rede om ook bevindingen te betrekken van de zelf- 
  evaluatie en de visitatie van het gebiedsgericht werken in Overijssel die  
  op dit moment plaatsvindt. 

3.
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Naar grotestedenbeleid met toekomst: 
twee niveaus

Het provinciaal grotestedenbeleid moet worden voortge-
zet, maar heeft ook een nieuwe impuls nodig. Een impuls 
die aansluit bij de landelijke trends en veranderingen, 
waarin de provincie een rol kan blijven spelen bij het aan-
pakken van stedelijke problematiek vanuit zijn eigen ex-
pertise en aansluitend bij de provinciale kerntaken. ‘De 
stad’ is niet af en de stedelijke problematiek staat nog 
altijd hoog op de agenda van gemeente- en rijksbestuur-
ders. Het is dan ook niet onlogisch als ook de provincie 
zich nu en in de toekomst op deze stedelijke problemen 
blijft richten. Bovendien hebben provincies, bijvoorbeeld 
op het vlak van dak- en thuislozenbeleid, veel kennis ver-
worven in de afgelopen jaren. De doorontwikkeling van 
deze kennis in de komende jaren zou moeten worden 
gegarandeerd. In de hierboven geformuleerde specifieke 
aanbevelingen zijn tegen deze achtergrond reeds een 
aantal aandachtspunten geformuleerd. 

Een rode draad door deze specifieke aanbevelingen is 
het uitgangspunt dat naar onze opvatting een provinciaal 
grotestedenbeleid op twee niveaus vorm dient te krijgen. 
Het primaire niveau betreft de oude stadswijken. Minis-
ter Winsemius (VROM) heeft in een recente brief aan de 
Tweede Kamer over stedelijke vernieuwing gewezen op 
de urgentie van de aanpak van de problematiek van oude 
stadswijken. In deze wijken is sprake van een toenemen-
de veiligheids- en leefbaarheidproblematiek en verliezen 
huishoudens de aansluiting met de samenleving, bijvoor-
beeld waar het gaat om werk en scholing. Voor de steden 
betekent dit de komende jaren een toenemende focus op 
deze wijken en wijken waar zich in de nabije toekomst een 
vergelijkbare ontwikkeling dreigt voor te doen. Het be-
treffende beleid richt zich enerzijds op de kwaliteit  van de 
fysieke structuur (leefbaarheid en veiligheid van woning 
en woonomgeving) maar evenzeer op de versterking van 
de sociaal-economische positie van de buurtbewoners. 
Zowel in de brief van Winsemius als in de recente noti-

tie van BZK over de toekomst van het grotestedenbeleid 
wordt beklemtoond dat de wijkproblemen niet alleen op-
gelost kunnen worden door middel van “stenen stapelen” 
alleen. 

Het primaat van dit op de wijk en zijn bewoners gerich-
te beleid ligt uiteraard bij de gemeentebesturen en hun 
maatschappelijke partners (zoals corporaties en burgers). 
De rol van het provinciale grotestedenbeleid is hier vooral 
ondersteunend, zij kan innovaties aanjagen door de in-
stelling van een innovatiefonds. Vanuit dit fonds kunnen 
projecten en programma’s worden bekostigd die bijdra-
gen aan een innovatieve aanpak van stedelijke problema-
tiek in prioriteitswijken. Bij de beoordeling van projecten 
zou onder meer moeten worden gelet op de inhoudelijke 
vernieuwing, de betrokkenheid van verschillende part-
ners (publiek, privaat en burgers) en de verbinding van de  
fysieke en sociaal-econimische aspecten. In de vormge-
ving van het fonds dienen de kenmerken van het huidige 
provinciale grotestedenbeleid, dat zeer lage administra-
tieve lasten en een laag bureaucratisch gehalte kent,  
behouden te blijven. Met andere woorden, het gaat hier 
niet om het zoveelste ‘potje’ waar ‘ook nog geld ver-
krijgbaar is’ voor ‘allerlei interessante projecten’. Uiter-
aard kan de provincie vernieuwende initiatieven ook nog  
ondersteunen met expertise of bijvoorbeeld kennisuit-
wisseling bevorderen. 

Voor een effectieve aanpak van de problematiek van  
de prioriteitswijken volstaat een uitsluitend op de wijk 
gericht beleid niet. De wijk is vaak wel de vindplaats van 
stedelijke problemen, maar biedt lang niet altijd de juiste 
schaal voor de oplossing daarvan (aldus Duyvendak). Op 
het niveau van de woningmarkt- en arbeidsmarktregio 
kunnen tal van beslissingen worden genomen die van in-
vloed zijn op de mogelijkheden om binnenstedelijk een 
succesvol wijkgericht beleid te voeren. Zo beïnvloeden 

regionale afspraken over nieuwbouw en woonruimtever-
deling de kansen om binnenstedelijk een beleid te voeren 
met het oog op een evenwichtige sociale ontwikkeling 
en leefbaarheid. Evenzo kunnen via een gericht sociaal-
economisch regionaal beleid de kansen op werk positief 
worden beïnvloed.  Via dergelijke vormen van regionaal 
beleid kunnen dus kansen worden geschapen voor een 
succesvolle aanpak van de problemen op wijkniveau. 

Een regionale aanpak schept kansen, zo worden er al re-
gionale afspraken gemaakt over woningbouw en is in veel 
regio’s steeds vaker sprake van regionaal economisch en 
arbeidsmarktbeleid. Dit biedt mogelijkheden om aan-
vullend op de wijkgerichte lokale aanpak, op regionale 
schaal een voorwaarde scheppend beleid vorm te geven.  
De provincie heeft een ‘natuurlijke’ rol waar het gaat om 
deze regionale component. Dit veronderstelt echter wel 
dat provincies inzicht hebben in de relevante lange ter-
mijn ontwikkelingen in de stedelijke regio’s en op basis 
daarvan in samenspraak met de steden en de overige 
regiogemeenten een strategische visie op de gewenste 
ontwikkeling van het stedelijk gebied ontwikkelen. Daar-
bij verdient het aanbeveling om vooral ook buiten de be-
staande kaders van samenwerkingsverbanden te denken. 

Afbeelding 4: mogelijke rolverdeling

Niveau: regio Niveau: buurt en bewoners

Rol provincie • Coproducenten, samen met  
 gemeenten

• Ondersteunend via innovatiefonds,  
 steunfuncties en kennisuitwisseling
• Primaat gemeente en lokale partners

Rol partners • Overlegpartners/adviseur • Coproducent of uitvoerder (eventueel via  
 maatschappelijke aanbesteding)
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Immers, in bestaande stedennetwerken wordt dit veelal 
reeds gedaan. Tot dusver ontbreekt een dergelijke visie, 
zulks mede vanuit terughoudendheid die de provincie be-
tracht om niet op de stoel van het stadsbestuur plaats te 
nemen. Toch is het, in het belang van een gezamenlijke, 
regionale aanpak van de problematiek in de wijk, van be-
lang om een gezamenlijke strategisch gebiedsagenda te 
ontwikkelen. Daarbij dient de vraag centraal te staan hoe 
de gezamenlijke bijdragen aan het stedelijk gebied eruit 
moeten zien. De rol van de stad ligt hierbij, vanuit haar 
verantwoordelijkheden, voor een belangrijk deel vast. 
Mogelijke rollen van de provincie en de partners zijn in 
onderstaand schema kort uitgewerkt.

Het grotestedenbeleid van de provincie zal zich in de visie 
van de commissie in de toekomst dan ook moeten richten 
op zowel het stimuleren en ondersteunen van een innova-
tieve wijkaanpak als op het scheppen van adequate regi-
onale voorwaarden voor een kansrijke wijkaanpak (zoals 
woningmarkt en arbeidsmarkt). Aldus zijn er naar onze 
stellige overtuiging goede mogelijkheden om de succes-
sen van een provinciaal stedenbeleid ook te borgen voor 
de toekomst.


