
Inhoud, mensen, middelen. Ontschot, ontlabeld en ontkokerd.  

 

De Drechtsteden liggen in het hart van de Randstad en vormen de schakel tussen de bedrijvigheid van 

Rotterdam en Den Haag en het achterland richting Duitsland en Antwerpen. In de regio kennen we een 

unieke bestuurlijke samenwerking. We hebben al meer dan 12 jaar een eigen Drechtraad, met politiek 

mandaat van de lokale raden. Onze zeven gemeenten hebben ruime ervaring in het gezamenlijk aanpakken 

van opgaven in het gebied. In het schakelen tussen schalen. En in het werken in de wondere wereld van de 

blauwdrukken, indelingen en belemmerende verkokering vanuit beleidsdomeinen.  

Structuurdenken doorbreken 

We hebben onze ervaringen in Maak Verschil ingezet om barrières en hindernissen in de systeemwereld te 

benoemen en te gaan slechten. Onze eerste stap was het in kaart brengen van de 'spaghetti' aan 

gebiedsindelingen. Dat overzicht was een bevestiging en een verrassing tegelijkertijd. Want wat maken we 

het onszelf als overheid toch 

lastig! [kaart]. Tegelijk gaf het ons 

het inzicht dat de oplossing niet 

zit in het aanpassen van die 

structuren, maar juist in het 

doorbreken van dat 

structuurdenken! Want: de 

opgave bepaalt de inzet, met het 

daily urban system als leidend 

principe. Niet de  gebiedsgrenzen 

of de op tafels bedachte 

structuren. 

Dat lijkt een open deur. Maar 

voor ons – met alle aandacht die 

wij zelf ook geven aan ons 

governenancemodel en de behoefte dit alsmaar weer te verbeteren – was het nodig dat ánderen ons de 

ogen openden. We hebben hele goede gesprekken gevoerd de afgelopen maanden met wetenschappers, 

collega's, met bedrijven. En de belangrijkste les die ons daarin is gegeven: energie naar buiten, want energie 

naar binnen is verloren energie, zand in eigen motor. We kunnen prima leunen op ons model zoals het nu is 

en moeten niet blijven hangen in het vervolmaken ervan. We moeten ook zelf het verschil maken door nog 

meer te focussen op de inhoud. 

Inhoud, mensen, middelen 

De opbrengst van Maak Verschil tot nu toe, heeft ons inziens betrekking op drie elementen: Inhoud, mensen, 

middelen. 

1) Inhoud: 'functionele samenhang als basis' 

Opgaven zijn complex, divers en integraal. Dat vraagt om maatwerk. Om het weghalen van schotten 

tussen domeinen. Om denken in arrangementen, gericht op die specifieke opgave, passend bij de 

partijen die samen voor die opgave staan. Waarin kennis, kunde en middelen slim worden 

samengebracht.  

De door BZK uitgebrachte Staat van het Bestuur wijst op de waarde van de Citydeals. Een mooi concept 

van ontschotting en samenwerking waar veel energie op zit. Onze oproep: breid dit uit tot regio's. Maak 

Regiodeals. Stel integrale gebiedsagenda's op,  verbreed en ontschot de samenwerking tussen 

departementen. En wij bieden onze regio aan als experimenteergebied voor een Regiodeal.  

 



2) Mensen: 'gebiedsbenadering organiseren' 

Het zou regio's helpen als het Rijk, dwars door domeinen van de ministeries, die integraliteit ook 

'verpersoonlijkt' . De SER doet eenzelfde oproep in zijn rapport 'Regionaal samenwerken'. Doorbreek het 

spanningsveld van beleidsverkokering op nationaal niveau. 

De Stuurgroep Maak Verschil stelt dat  de regio's de belangrijke motor voor de economie van Nederland 

zijn.. Maar de organisatie van het Rijk matcht niet met die werkelijkheid.  Daarom: lever één regionaal 

coördinatiemechanisme, één aanspreekpunt voor een regio. Op tenminste DG niveau en maak een link 

met het kabinet. 

 

3) Middelen: Prikkels voor samenwerking 

We pleiten voor een opzet van de middelenverdeling die de kracht van de regio erkent, beloont en 

versterkt. De Raad voor Financiële  verhoudingen pleit voor versterking van het regionale bestuur en 

vraagt om nieuwe financiële verhoudingen met een prikkel voor regionale samenwerking.  

Wij als Drechtsteden gaan een flinke stap verder: wij pleiten voor regionale geldstromen. Bijvoorbeeld 

een landelijk Regio-arrangement, naast en deels ter vervanging van het Gemeentefonds. Voor opgaven 

waarop evident en duurzaam regionaal wordt samengewerkt. En ook hier het aanbod onze 

samenwerking met overgedragen taken te benutten als laboratorium om te kijken of dit verschil gaat 

maken.   

Drie elementen, vertaald naar aanbevelingen voor het Rijk. Maar de cirkel is rond, waardoor we weer 

terugkomen bij de inhoud. Inhoud als brandstof voor onze regionale motor! Wij pakken door! Concreet, 

integraal, collectief, met oog voor onderlinge afhankelijkheden. Niet in visies en plannen maar in acties! 

Initiëren en agenderen, daar pakken wij onze verantwoordelijkheid. Wij ontkokeren op inhoud en we zetten 

in op ontkokering van onze middelen voor collectieve opgaven. Want we willen: beslissen en beschikken 

vanuit de opgave, niet vanuit de structuur.  

Samen het verschil maken 

Als wij én het Rijk inzetten op inhoud, mensen en middelen, dán maken we SAMEN HET VERSCHIL. Ons 

provinciebestuur durft dit al! Gedeputeerde Staten heeft een concreet aanbod gedaan aan de Drechtsteden. 

Als wij met een stevige propositie komen, wil GS samen met de Drechtsteden investeren in het gebied. Want 

waarom op Rijksregelgeving wachten als we samen nú actie kunnen ondernemen. Ontschot, ontlabeld en 

ontkokerd, met een regiofonds dat de mogelijkheid biedt om sneller ontwikkelingen tot stand te brengen. 

In de woorden van Gedeputeerde Van der Sande: "We willen 

samen sturen op doelen, niet op activiteiten. Investeren in 

effecten, zonder verstikkende verantwoording op 

activiteiten. En het past bij de trend van de provincie Zuid-

Holland: denken vanuit kansen, denken vanuit opgaven. We 

zoeken daarom naar een vrije vorm van financiering en 

vooral ook naar manieren om met dat geld ander geld te 

genereren, van het  Rijk en van private partners. De 

Drechtsteden hebben hun waarde als samenwerking 

bewezen. Dus als het ergens kan, dan daar. We gaan dit 

uitdagende traject graag samen aan! 

Inhoud, mensen, middelen. Ontschot, ontlabeld en ontkokerd.  


