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MijnhEER dE REcTOR MAgnIfIcus, gEdAchTE dEcAnEn,  

gEAchTE BuRgEMEEsTER, cOllEgA’s vAn dE unIvERsITEIT TwEnTE En  

dAARBuITEn, wAARdE sTudEnTEn, fAMIlIE, vRIEndEn En vRIEndInnEn,

1.	InleIdIng

Regionaal bestuur spreekt over het algemeen weinig tot de verbeel-

ding, laat staan dat het ooit een inspiratiebron voor poëzie is geweest. 

Toch wil ik met een gedicht beginnen om uit te leggen wat het belang 

van regionale samenwerking is, of kan zijn. De eerste strofe wordt het 

vaakst geciteerd, met name door degenen die zich hebben laten ver-

rassen door de reisafstand naar Enschede. Het laatste deel is echter het 

meest relevant voor dit betoog, vooral omdat het veel zegt over de staat 

waarin Enschede verkeerde in de tijd waarin Willem Wilmink dit dichtte.

Het is het eindpunt van de trein,

bijna geen mens hoeft er te zijn,

bijna geen hond gaat zover mee:

Enschede.

De burchten van de nijverheid

staan er nog her en der verspreid:

spelonken, hol en afgeleefd,

waar nu de wind vrij spel in heeft.

Textielbaronnen van weleer,

hun jachtgebied bestaat niet meer.

Waar zouden ze gebleven zijn,

Van Heek, Ter Kuile, Blijdenstein?
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Hebben ze kinderen voortgebracht,

hebben ze hier nog nageslacht,

of koos dat snel een betere stee

dan Enschede?

Krim, Berkenkamp, Sebastopol,

het is voorbij. De maat is vol.

Bijna geen heeft hier nog weet

van uw gelatenheid, uw leed.

Dwars door het uitgeteerde hart

loopt nu de kale boelevart

met postkantoor en V&D.

O, Enschede, Enschede.1

Het waren de donkere jaren tachtig van de vorige eeuw. De textiel-

fabrieken hadden hun poorten al gesloten en er was onvoldoende 

nieuwe werkgelegenheid voor in de plaats gekomen. Het waren ja-

ren van economische recessie, massawerkloosheid en misère. Overal, 

maar in Enschede en in andere Twentse gemeenten net iets meer. Er 

moest wat gebeuren. Daarbij werd onder meer gezocht naar bestuur-

lijke oplossingen, waarschijnlijk omdat bestuurlijke structuren maak-

baarder leken dan de weerbarstige economische werkelijkheid. Om 

de economie van de regio te versterken en het vestigingsklimaat voor 

bedrijven te verbeteren, zouden de Twentse steden en dorpen meer 

samen moeten optrekken. Zeker omdat van stedelijke regio’s werd 

verwacht dat zij de economie weer op gang zouden kunnen krijgen.2 

1 Wilmink, W. (1986), Verzamelde liedjes en gedichten, Amsterdam: Prometheus. Op dit gedicht zijn later ver-
schillende reacties geschreven, waaronder door stadsdichter Regine Hilhorst ‘Het spoor loopt door’. Zie: http://
www.stadsdichterenschede.nl/.

2 Kreukels, A.M.J., J.B.D. Simonis (1990), ‘Grootstedelijke gebieden: dynamiek en beleidsuitdagingen’, in: Beleid 
en Maatschappij, 17 (4), pg. 166-174, 
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dIscussIEs OvER REgIOnAAl BEsTuuR

De economische crisis van de jaren 1980 gaf zo een nieuwe impuls 

aan langer lopende discussies over regionaal bestuur3. Overal, maar 

in Twente net iets meer. Het gewest Twente, dat in die jaren vergeef-

se pogingen had gedaan om een aparte provincie te worden, werd 

eind jaren tachtig door het kabinet aangewezen als stedelijk knoop-

punt. Net als zes andere stedelijke regio’s overigens. Hengelo en En-

schede grepen dit aan om de vorming van een dubbelstad te beplei-

ten, maar vingen bot bij het kabinet. In plaats daarvan werd Twente 

– samen met de andere stedelijke knooppunten – een Kaderwetge-

bied waarbinnen gemeenten verplicht moesten samenwerken op het 

gebied van woningbouw, ruimtelijke ordening en economische ont-

wikkeling. Het regeringsvoornemen om de kaderwetgebieden te la-

ten uitgroeien tot stadsprovincies werd echter voortijdig ingetrokken. 

Het latere voorstel om Hengelo, Enschede en Borne samen te voe-

gen tot één Twentestad, sneuvelde in de Eerste Kamer. Uiteindelijk 

werd Twente in 2006, net als alle andere zogenaamde ‘Kaderwetgebie-

den’, een WGR+-regio4, een gemeentelijk samenwerkingsverband met 

vooral taken op het gebied van regionale economische ontwikkeling.5 

EcOnOMIschE OnTwIkkElIng

Gewesten, stedelijke knooppunten, kaderwetgebieden, stadsprovin-

cies en WGR+-regio’s: het is bestuurlijk jargon dat de suggestie wekt 

dat regionaal bestuur vooral iets van, voor en door bestuurders is. Toch 

is dat natuurlijk niet zo. Met regionaal bestuur kunnen gemeenten hun 

3 Boogers, M. (1997), Het onderste uit de KAN: maatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur in 
Arnhem-Nijmegen. Delft: Eburon, pg. 35-55; Boogers, M.J.G.J.A., & Hendriks, F. (2006), ‘Naar een toekomst-
bestendig middenbestuur’, in: Bestuurswetenschappen, 60(4), pg. 274-293.

4 Parkstad Limburg, eerst nog geen kaderwetgebied, kreeg ook de status van WGR+-regio.
5 Hospers, G.-J., M. van Lochem (2003), Ondernemend besturen in Twente: van koning-koopman Willem-I tot 

VOF Twente, Enschede: VNO-NCW Midden.
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gemeenschappelijke problemen ook gemeenschappelijk aanpakken. 

Als dat lukt, plukken bedrijven, instellingen en vooral de bewoners 

van de regio daar de vruchten van. Overal, en in Twente misschien 

iets meer. Het uitgeteerde hart van Enschede, waarover Wilmink der-

tig jaar geleden dichtte, is nu in ieder geval een levendig centrum. 

Volgens de  laatste Twente-index6 staat de regio er goed voor: de ar-

beidsproductiviteit groeit sneller dan in de rest van het land en het 

aantal innovatieve bedrijven ligt ruim boven het Nederlands gemiddel-

de. Daar tegenover staat dat de economische recessie zich in Twente 

wat sterker laat voelen en dat de jeugdwerkloosheid relatief hoog is, 

maar toch: de gelatenheid en leed uit Wilminks gedicht heeft Twente 

al lang achter zich gelaten. Twente is een sterk merk, dat door inwo-

ners, bedrijven en instellingen met trots wordt gevoerd. Twente leeft. 

dOET REgIOnAAl BEsTuuR ERTOE?

Het is natuurlijk erg verleidelijk te denken dat de economische op-

leving en het gegroeide zelfbewustzijn van Twente vooral te danken 

zijn aan de aanwezigheid van een daadkrachtig regiobestuur. Hoewel 

regiobesturen vooral zijn opgericht om de economische ontwikke-

ling van regio’s te bevorderen en op dit terrein veel activiteiten ont-

plooien, zijn economische groeicijfers niet automatisch op het conto 

te schrijven van het eendrachtig samenwerken van gemeenten. Het 

kan best zijn dat het regiobestuur geholpen heeft om Enschede en de 

rest van Twente er economisch bovenop te helpen, maar we kunnen 

niet uitsluiten dat andere factoren daarbij een veel grotere rol hebben 

gespeeld. We weten eigenlijk nauwelijks of regionaal bestuur ertoe 

doet, het verschil maakt. In deze oratie doe ik een poging die vraag te 

beantwoorden. Meer precies wil ik nagaan of de institutionele vorm-

6 Een vergelijkend economisch jaarbeeld dat Twentse kennisinstituten en bedrijven ieder jaar gezamenlijk 
opstellen. Zie: www.twenteindex.nl 
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geving van de regio (in gewoon Nederlands: de mate waarin en de 

manier waarop gemeenten in een regio met elkaar samenwerken) ef-

fect heeft op de economische ontwikkelingen in en regio. Want dat is 

waar regiobesturen zich vooral op richten. Maakt het uit als gemeen-

ten taken en bevoegdheden overdragen aan een gemeenschappelijk 

regionaal bestuur? Wat zijn de economische en andere gevolgen voor 

een regio als er intensiever of minder intensief wordt samengewerkt?

AnAlysEs En OPlOssIngsRIchTIngEn

Ik start deze openbare les met een korte historische schets van het 

bijna eindeloze debat over de bestuurlijke vormgeving van regio’s. Er 

is blijkbaar heel veel waar provincies te groot voor zijn en gemeenten 

te klein. En we breken ons al lang het hoofd over hoe dat het beste 

kan worden georganiseerd. Omdat we bij het vullen van dit ‘regionale 

gat’ lange tijd uitsluitend hebben gedacht aan bestuurlijke structuren, 

heeft het steeds veel moeite gekost om regionale vraagstukken daad-

krachtig aan te pakken. Het ging immers vooral over de overdracht van 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; en omdat bestuur-

ders die niet graag afstaan kwam er van regionale samenwerking vaak 

maar weinig terecht. Ik vervolg mijn oratie met nieuwe perspectieven 

op regionale samenwerking en regionaal bestuur, die in de internatio-

nale literatuur met de noemer ‘new regionalism’ worden aangeduid. In 

deze benaderingen gaat het niet uitsluitend over de verdeling van ta-

ken en bevoegdheden, maar ook (en vooral) om de factoren die zowel 

besturen als bedrijven en instellingen ertoe bewegen zich gezamenlijk 

in te zetten voor de regio. Uit deze theoretische benaderingen leidt ik 

af dat de regio drie verschillende gedaanten kent: het is een strategi-

sche visie op een geografisch gebied tussen gemeente en provincie; 

het is een set van bestuurlijke samenwerkingsafspraken; en tot slot 

is het een levende werkelijkheid waarin mensen samenleven en hun 

wensen en problemen definiëren. Naarmate deze drie gedaanten van 
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de regio met elkaar samenvallen zal regionale samenwerking meer re-

sultaten opleveren. Ik illustreer dit nieuwe perspectief op congruente 

samenwerking7 door drie kritische factoren te bespreken die voor deze 

samenhang van belang zijn: het strategisch profiel van de regio, de be-

stuurlijke verhoudingen tussen gemeenten en de rol van de gemeente-

raden in regionale beleidsontwikkelingen. Behalve een analyse van de 

problemen op deze terreinen, worden ook oplossingsrichtingen gege-

ven. Daarna kom ik toe aan de beantwoording van de vraag die in deze 

oratie centraal staat: doen regionale besturen ertoe? Om de verwach-

tingen alvast wat te temperen, verklap ik dat mijn antwoorden op deze 

vraag niet op alle punten even bevredigend zullen zijn. Er is nog veel dat 

moet worden uitgezocht en onderzocht. Daarom eindig ik met de on-

derzoeksagenda van mijn leerstoel: de vragen die nog moeten worden 

gesteld en de onderzoeken die daarvoor moeten worden uitgevoerd. 

7 Congruente samenwerking verwijst naar de wens van de minister van BZK om de uitvoering van gedecentrali-
seerde taken zoveel mogelijk binnen hetzelfde samenwerkingsverband uit te voeren. Zie: BZK (2013), Bestuur in 
samenhang: de bestuurlijke organisatie in Nederland, Den Haag: BZK.
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2.	RegIonaal	bestuRen	dooR	de	
	 jaRen	heen	

Al meer dan een eeuw zijn met grote regelmaat voorstellen gedaan 

voor streekgemeenten, gewesten, doe-provincies, provincies-nieuwe-

stijl, stadsprovincies en landsdelen. Deze hervormingsplannen richt-

ten zich vooral op de bestuurlijke problemen van stadsregio’s. Om-

dat de vorming van agglomeratiegemeenten politiek niet haalbaar 

was en vrijwillige intergemeentelijke samenwerking te vrijblijvend 

werd gevonden om de ontwikkeling van stadsregio’s te kunnen be-

geleiden, zijn steeds opnieuw regionale bestuursvormen bepleit.8 

nARREnfEEsT OM nIETs?

Het repetitieve karakter van deze bestuurlijke discussies heeft bij veel 

bestuurders en bestuurskundigen geleid tot sombere bespiegelingen 

over de feitelijke relevantie van deze hervormingsdrift. Vanwege het 

steeds opnieuw afblazen van vernieuwingsvoorstellen zou de discus-

sie over de bestuurlijke vormgeving van regio’s een betekenisloos ri-

tueel zijn: een ‘gezelschapsspel dat maar geen ernst wilde worden’9, 

een ‘narrenfeest om niets’, ‘Papierkrieg’ of een ‘rad van fortuin’.10 Toch 

zijn deze kwalificaties niet helemaal terecht: hervormingsvoorstellen 

zetten politieke en bestuurlijke problemen op de agenda en maken zo 

de geesten rijp voor de oplossing ervan. Zelfs als die oplossing een 

andere is dan in het hervormingsplan is voorgesteld, heeft het her-

8 Voor een overzicht, zie o.a.: Boogers, M., F. Hendriks, (2006), ‘Naar een toekomstbestendig middenbestuur’, in: 
Bestuurswetenschappen, 60(4), 274-293.

9 Breunese, J.N., H.A. van der Heijden (1979), Bestuurlijke organisatie in Nederland: een spel zonder grenzen. 
In: Acta Politica, nr.4, pg.509-539.

10 Boogers, M., A.F.A. Korsten (2000), Een narrenfeest om niets? De beklemde stad en het regionale gat. 
F. Hendriks, P.W. Tops (red.), Stad in spagaat. Institutionele innovatie in het stadsbestuur. Assen: Van Gorcum.
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vormingsplan toch effect gehad.11 De praktijk laat dat ook zien. Veel 

plannen voor de vorming of versterking van regionaal bestuur hebben 

uiteindelijk geleid tot gemeentelijke schaalvergrotingen, minder vrijblij-

vende intergemeentelijke samenwerking, of afspraken tussen steden 

en randgemeenten over woningbouw en bedrijventerreinen.12 Als we 

er zo naar kijken, is het dus verstandig om de recente kabinetsplan-

nen voor de vorming van regiogemeenten en landsdelige provincies13 

juist wel serieus te nemen, al is het – met het oog op eerder gesneef-

de hervormingsvoorstellen – heel begrijpelijk om dat niet te doen. 

TAkEn, BEvOEgdhEdEn En vERAnTwOORdElijkhEdEn 

De reden dat er niet veel voortgang is geboekt met het versterken van 

het regionaal bestuur, heeft iets te maken met het feit dat de discussies 

altijd meer over regionaal bestuur dan over het besturen van de regio 

gingen. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-

heden (‘bestuur’) stond steeds centraal, waardoor er wat minder aan-

dacht was voor de gezamenlijke aanpak van regionale opgaven en pro-

blemen (‘besturen’). Ook al waren maatschappelijke vraagstukken op 

het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en werkgelegen-

heid vaak aanleiding om de organisatie en inrichting van het regionaal 

bestuur ter discussie te stellen, werden maatschappelijke organisaties 

die bij de aanpak hiervan een rol spelen niet of nauwelijks bij de discus-

sie betrokken.14 Plannen voor de bestuurlijke hervorming van de regio 

werden nauwelijks gedragen door maatschappelijke partners, waar-

door min of meer toevallige politieke factoren er een groot stempel op 

11 March, J.G., J.P. Olsen (1989), Rediscovering Institutions: the Organizational Basis of Politics. New York/
London: Free Press-Macmillan, pg. 87.

12 Boogers, M. (1997), Het onderste uit de KAN: maatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur in 
Arnhem-Nijmegen. Delft: Eburon, pg. 207.

13 BZK (2013), Bestuur in samenhang: de bestuurlijke organisatie in Nederland, Den Haag: BZK.
14 Toonen, Th.A.J. (1993),’Bestuur op niveau: regionalisatie in een ontzuilend bestuur’, in: Acta Politica, nr.3, 

p.295-325; Snellen, I. (1983), ‘Pluriforme regionalisatie: een uitweg uit de impasse?’, in: A. van der Jagt (red.), 
Regionalisatie: van problematiek tot bestuurlijke vormgeving, Den Haag: Staatsuitgeverij, pg 29-58. 
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konden drukken. Na een kabinetswisseling verdwenen vernieuwings-

voorstellen vaak snel weer in de prullenmand. Een ander nadeel van de 

focus op taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden was dat de 

bestuurlijke ontwikkeling van de regio hierdoor als zero sum game werd 

ervaren: meer regionaal bestuur betekent automatisch dat er minder 

overblijft voor gemeenten en de provincie. Ieder hervormingsvoorstel 

kon hierdoor op dezelfde reacties rekenen: bestuurders zetten hun hak-

ken in het zand wisten met succes politiek verzet ertegen te mobiliseren. 

Tot slot leed het regiodebat onder een bijna universeel probleem dat bij 

hervormingsoperaties steeds de kop opsteekt: de onmiddellijke kosten 

die goed georganiseerde bestuurlijke belangen moeten maken, staan 

tegenover veel onduidelijker lange-termijn opbrengsten voor kiezers en 

belastingbetalers. De uitkomst van deze afweging laat zich raden.15

15 Blom-Hansen, J., P.M. Christiansen, A.L. Fimreite, P. Selle (2011) ‘Reform Strategies Matter: Explaining the 
Perplexing Results of Regional Government Reforms in Norway and Denmark’, in: Local Government Studies, 
38 (1), pg. 71-90.
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3.	een	nIeuw	peRspectIef	op	
	 RegIonaal	bestuRen

Vanaf de eeuwwisseling wint een nieuwe benadering van regionale be-

stuurlijke vraagstukken langzaam terrein. In de wetenschap en de prak-

tijk groeit het besef dat de aanpak van maatschappelijke problemen 

niet alleen een verantwoordelijkheid is van de overheid, maar ook een 

zaak is van maatschappelijke instellingen, organisaties, bedrijven en 

inwoners. De toegenomen complexiteit van vraagstukken en de nood-

zaak tot bezuinigingen zou de overheid afhankelijker hebben gemaakt 

van samenwerking met maatschappelijke partners. Anderen beweren 

dat die afhankelijkheid er altijd al is geweest, maar dat de bestuurs-

kunde hier lange tijd weinig oog voor heeft gehad.16 De shift from 

government to governance, waar bestuurskundigen vaak over spreken, 

duidt daarom misschien wel meer op een theoretische perspectiefwis-

seling dan op een verandering van de bestuurlijke praktijk. Voor de 

regio betekende dit in ieder geval dat de sterke focus op de vormge-

ving van regiobesturen plaatsmaakte voor een gerichtheid op het func-

tioneren van samenwerkingsrelaties tussen gemeenten, bedrijven en 

instellingen in een regio.17 Ook de vruchteloze pogingen om het regi-

onaal bestuur te hervormen en de nieuwe creatieve oplossingen die in 

plaats hiervan werden gevonden, inspireerden wetenschappers tot de 

ontwikkeling van nieuwe theoretische concepten, die kunnen worden 

samengevat onder de noemer new regionalism.18 Ik behandel drie the-

16 Peters, B.G.,  J. Pierre (1998), ‘Governance Without Government?- Rethinking Public Administration’, in: Journal 
of Public Administration Research and Theory, 8 (2), pg. 223-243; Denters, S.A.H., O. van Heffen,  J. Huisman, 
P.J. Klok (2003), ‘Introduction: The emergence of new forms of governance’, in: S.A.H. Denters, O. van Heffen, 
J. Huisman & P.J. Klok (Eds.), The rise of interactive governance and quasi-markets, Dordrecht: Kluwer Academ-
ic Publishers, pp. 3-14.

17 Voor een illustratie, zie het Visiedocument 2011-2013 van het Forum Stedelijke Regio’s (overlegplatform van 
stedelijke regio’s): “In hoofdlijnen ligt de focus minder op overheden, maar meer op relevante actoren in het 
netwerk. (..)  Het accent ligt op de relaties tussen de (informele) autoriteiten, de investeringsmiddelen en meer 
specifieke (regionale afstemmings-) thematiek van beleid, agendering, taakverdeling en uitvoering.”

18 Frisken, F., D.F. Norris (2001), ‘Regionalism Reconsidered’, in: Journal of Urban Affairs, 23 (5), pg. 467-478; 
Wheeler, S. M. (2002), ‘The new regionalism: Key characteristics of an emerging movement’, in: Journal of the 
American Planning Association, 68(3), pg. 267–278.
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oretische perspectieven: het Institutional Collective Action Model, de 

Collaborative Governance-benadering en de Regional Regime Theory.  

InsTITuTIOnAl cOllEcTIvE AcTIOn

De institutional collective action-benadering verklaart samenwerking 

tussen gemeenten aan de hand van de kosten en baten van bestuur-

lijke samenwerking. Voortbouwend op de rationele keuze theorie en de 

transactiekostentheorie19 gaat deze benadering ervan uit dat gemeen-

ten en andere overheden zich pas inzetten voor een regionaal vraagstuk 

als de baten ervan hoger zijn dan de kosten.20 Die kosten liggen niet al-

leen in de financiële bijdragen aan een regionaal beleid of regionale pu-

blieke voorziening, maar ook in alle onderhandelingen, vergaderingen 

en overleggen die nodig zijn om deze gezamenlijke doelen te kunnen 

realiseren: de transactiekosten. Volgens het institutional collective ac-

tion – model zijn vooral deze transactiekosten belangrijk: naarmate het 

meer moeite kost om overeenstemming te bereiken over een regionale 

voorziening, is de kans kleiner dat gemeenten zich hier gezamenlijk 

voor zullen inzetten.21 Daarbij worden vier typen samenwerkingskos-

ten onderscheiden. Het eerste type bestaat uit informatie- en coördi-

natiekosten, die betrekking hebben op het verkrijgen van informatie 

over de wensen en voorkeuren van samenwerkingspartners en over 

de middelen die zij hiervoor kunnen inzetten. Het tweede type kosten 

zijn de onderhandelings- en verdelingskosten die nodig zijn om over-

eenstemming te kunnen bereiken over de verdeling van de gezamen-

lijke opbrengsten van samenwerking. De derde groep samenwerkings-

19 Olson, M. (1965), The logic of collective action, Cambridge, MA: Harvard University Press; Coase, R. (1960), 
‘The problem of social cost’, in: Journal of Law and Economics, 3(1), pg. 1–44.

20 Lowery, D. (2000), ‘A transaction costs model of metropolitan governance: Allocation vs. redistribution in urban 
America’, in: Journal of Public Administration Research and Theory, 10 (2), 49–78.

21 Feiock, R. (ed.) (2004), Metropolitan Governance: Conflict, Competition and Cooperation, Washington D.C., 
Georgetown University Press; Feiock, R. (2007), ‘Rational Choice and Regional Governance’, in: Journal of 
Urban Affairs, 29 (1), pg. 47-63.
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kosten zijn de handhavings- en bewakingskosten die gemoeid zijn met 

het opleggen van afspraken en het bewaken of samenwerkingspart-

ners zich hieraan houden. Tot slot zijn er vertegenwoordigingskosten 

die moeten worden gemaakt voor alle ruggenspraak en overleg tussen 

onderhandelingspartners en de (inwoners-) belangen die zij vertegen-

woordigen. Volgens de institutionele collectieve actie theorie hangt 

de hoogte van deze samenwerkingskosten van een aantal zaken af:

• Type beleid en aard voorziening: de eerste factor die van belang 

is, is de aard van de regionale voorziening die wordt gecreëerd. 

Voorzieningen waarvan de opbrengsten eenvoudig te verdelen 

zijn onder de deelnemende partners zijn veel gemakkelijker te re-

aliseren dan voorzieningen waarvan het moeilijker is vast te stel-

len in welke mate iedere gemeente ervan profiteert. Om die re-

denen komt een regionale afvalverwerking of de gezamenlijke 

uitvoering van zorgtaken meestal gemakkelijker van de grond dan 

de ontwikkeling van een regionaal industriepark of bedrijventer-

rein. De moeizame samenwerking op strategische taken heeft 

dus niet alleen te maken met het politieke (en dus omstreden) 

karakter ervan, maar ook met het gegeven dat de kosten en ba-

ten ervan lastig te verdelen zijn over de samenwerkingspartners. 

• Sociale en geografische structuur: Volgens de theorie hangt de 

hoogte van de samenwerkingskosten verder af van de sociale en 

geografische structuur van een regio. In een regio waar gemeen-

ten qua omvang en bevolkingssamenstelling sterk van elkaar ver-

schillen, zullen de wensen en opvattingen van gemeenten meer 

uiteenlopen. Hierdoor zal het moeilijker zijn overeenstemming te 

bereiken over gemeenschappelijke doelen en ieders bijdrage daar-

aan, dan in regio’s die in dit opzicht homogener zijn. Ook regio’s 

die uit veel gemeenten bestaan zullen hogere onderhandelings-

kosten hebben; niet alleen vanwege de veelheid aan samenwer-

kende gemeenten, maar ook omdat gemeenten niet altijd aan 

elkaar zullen grenzen en gemeenschappelijke belangen daar-

om niet altijd even sterk zullen ervaren. Zo zal een perifeer gele-
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gen gemeente zich minder betrokken voelen bij de belangen van 

de regio, waardoor ze minder geneigd is hierin te investeren. 

• Bestuurlijke wetten en regels: Een derde factor die de samen-

werkingskosten beïnvloedt is het geheel van bestuurlijke wet-

ten en regels. Daarbij kan onder meer gewezen worden op de 

aanwezigheid van nationale wetgeving die samenwerking facili-

teert,  maar bijvoorbeeld ook op het kiesstelsel. Duidelijke wetten 

en regels voor gemeentelijke samenwerking bevordert samen-

werking, onduidelijkheid hierover of het ontbreken van een wette-

lijk kader zal samenwerking hinderen. Een kiesstelsel waar volks-

vertegenwoordigers worden afgerekend op het behartigen van 

lokale belangen zal het bereiken van gezamenlijke regionale doe-

len gemakkelijk in de weg staan, terwijl vormen van regionale ver-

tegenwoordiging regionale samenwerking juist zullen bevorderen.

• Structuur van het netwerk: Tot slot is de structuur van het inter-

gemeentelijke netwerk van belang: de hechtheid van het net-

werk en de hoeveelheid onderlinge contacten die vertegenwoor-

digers van gemeenten met elkaar onderhouden. Dit bepaalt of 

het onderling vertrouwen ontstaat tussen gemeentelijke part-

ners dat nodig is om samenwerkingsrisico’s aan te durven gaan. 

De eenvoud van deze theoretische benadering is een kracht en zwak-

heid tegelijkertijd. De kracht zit in de heldere omschrijving van facto-

ren die regionale samenwerking kunnen begunstigen of belemmeren; 

de zwakte in de over-simplificatie van de kosten-baten-afwegingen 

die gemeenten en andere partners maken als ze regionale samenwer-

king overwegen.22 De kosten en baten van samenwerking zijn immers 

een minder vast gegeven dan het institutionele collectieve actie mo-

del veronderstelt; veel hangt af van de manier waarop de hoogte van 

de verwachte kosten en baten wordt ervaren.23 Verder kan natuurlijk 

22 De institutionele collectieve actie theorie beperkt zich tot de samenwerking tussen gemeenten en andere overh-
eden. De theorie lijkt zonder veel problemen te kunnen worden uitgebreid naar samenwerkingsverbanden waar 
ook niet-overheidsorganisaties aan deelnemen. 
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worden betwijfeld of bestuurlijk handelen zich eenvoudig laat redu-

ceren tot rationele afwegingen.24 Zoals de economische psychologie 

ons leert, worden kosten-batenafwegingen beïnvloed door emoties, 

normen en waarden.25 Voor een beter begrip van regionale samen-

werking en het succes ervan, zal het institutionele collectieve actie 

model daarom moeten worden aangevuld met theorieën die meer 

aandacht besteden aan deze persoonlijke en culturele elementen.  

cOllABORATIvE gOvERnAncE

De collaborative governance-theorie heeft een breder bereik dan de 

vorige theoretische benadering. Het gaat hier niet om samenwerking 

tussen overheden in een regio, maar om formele besluitvormingsar-

rangementen van overheden en andere organisaties die gericht zijn 

op het bereiken van overeenstemming over beleidsprogramma’s en 

de uitvoering ervan.26 De theorie formuleert een aantal voorwaarden 

waaronder deze besluitvormingsarrangementen succesvol kunnen 

functioneren. Deze zijn ook voor regionale besluitvormingsproces-

sen relevant. De eerste groep randvoorwaarden hebben betrekking 

op de uitgangssituatie van het bestuurlijke samenwerkingsproces:

1) Gelijkwaardigheid van betrokkenen op het gebied van macht en mid-

delen: als er op dit gebied een grote ongelijkheid is, kunnen zwak-

kere stakeholders geen betekenisvolle manier deelnemen aan het 

besluitvormingsproces, wat de steun voor de uitkomsten ervan later 

23 Dat wil zeggen: hoe kosten en baten worden geframed in hegemomiale vertoogcoalities. Sabatier, P.A., H.C. 
Jenkins-Smith (1993), Policy Change and Learning: an Advocacy Coalition Approach, Boulder: Westview Press; 
Bristow, G. (2005), ‘Everyone’s a ‘winner’: problematising the discourse of regional competitiveness’, in: Journal 
of Economic Geography, 14(5), pg. 285–304.

24 March, J.G. (1978), ‘Bounded Rationality, Ambiguity, and the Engineering of Choice’, in: The Bell Journal of 
Economics, 9 (2), pg. 587-608.

25 Kahneman, D., J. Knetsch, R. Thaler (1986), ‘Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the 
Market’, in: The American Economic Review, 76 (4), pg. 728-741.

26 Ansell, Chr., A. Gash (2007), ‘Collaborative Governance in Theory and Practice’, in: Journal of Public Admin-
istration Research and Theory, 18 (4), pg. 543-571; Emerson, K, T. Nabatchi, S. Balogh (2011), ‘An Integrative 
Framework for Collaborative Governance’, in: Journal of Public Administration Research and Theory 22(1), pg. 
1-29. 
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kan frustreren. Om dit te voorkomen is het is daarom van belang 

dat aandacht besteed wordt aan de versterking en vertegenwoor-

diging van zwakkere en minder goed georganiseerde belangen. 

2) Noodzaak om deel te nemen aan het besluitvormingsproces: omdat 

deelname aan een samenwerkingsverband in de meeste gevallen 

vrijwillig is, is het van belang dat stakeholders hiervoor voldoende 

redenen hebben. Het niet zelfstandig kunnen bereiken van de eigen 

doelen is zo’n reden. Gevoelens van wederzijdse afhankelijkheid, lots-

verbondenheid of solidariteit kunnen ook bijdragen aan de bereidheid 

deel te nemen aan een gemeenschappelijk besluitvormingsproces. 

3) Ervaringen met samenwerking of conflict: de voorgeschiedenis 

die stakeholders met elkaar hebben heeft een belangrijke invloed 

op het succes van gemeenschappelijke besluitvormingsprocessen. 

Langdurig goede ervaringen zorgen ervoor dat partners elkaar ver-

trouwen, hetgeen samenwerking bevordert; een geschiedenis van 

tegenstellingen en conflict zal het wantrouwen voeden en collabo-

ratieve besluitvorming daarmee hinderen. Toch is het niet zo dat er 

in conflictsituaties geen samenwerking mogelijk is. Als partners el-

kaar desondanks nodig hebben om gezamenlijke doelen te berei-

ken (zie 2) en bereid zijn te investeren in conflictregulerende me-

chanismen, kan gemeenschappelijke besluitvorming succesvol zijn.

De volgende randvoorwaarde gaat over leiderschap in samenwerkend 

besturen. 

4) Ondersteunend leiderschap: leiderschap is een essentiële voorwaar-

de om verschillende partijen om de tafel te krijgen en om ze later 

langs de verschillende hindernissen en obstakels van het samen-

werkingsproces te loodsen. Vooral als gemeenschappelijke besluit-

vorming niet vanzelfsprekend is (zie boven), kan het functioneren 

van leiders het verschil maken. Als partners onderling gelijk zijn en 

bereid zijn tot samenwerking maar elkaar niet vertrouwen, is be-

middelend leiderschap voldoende. Met een leider die boven de par-

tijen staat en door alle partners wordt vertrouwd, kunnen barrières 

voor gemeenschappelijke besluitvorming worden opgeruimd. Als de 
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uitgangssituatie lastiger is – door de ongelijkwaardigheid van be-

trokkenen, een gebrek aan samenwerkingsbereidheid, of door wan-

trouwen en conflicten –  is een krachtiger leider nodig. Een leider 

die respect afdwingt en het vertrouwen weet te winnen dat nood-

zakelijk is om reserves tegenover samenwerking opzij te zetten. 

De laatste randvoorwaarde betreft de institutionele vormgeving 

van de samenwerking: het geheel van regels, procedures en af-

spraken waarbinnen partners samen tot besluitvorming komen. 

5) Openheid en exclusiviteit van besluitvormingsfora: gemeenschap-

pelijke besluitvorming hoort gemeenschappelijk te zijn. Dat is niet 

alleen een definitiekwestie, maar ook een belangrijke voorwaarde 

voor het succes ervan: als alle overheden en organisaties die be-

lang hebben bij de uitkomsten van het besluitvormingsproces een 

bijdrage hieraan leveren, neemt de kwaliteit ervan toe. Dat bete-

kent dat ook ‘moeilijke’ stakeholders die het proces kunnen frus-

treren toch moeten worden uitgenodigd om mee te doen, niet in 

het minst omdat ze de uitvoering van het besluit later alsnog kun-

nen hinderen. Het besluitvormingsplatform waarbinnen het be-

sluitvormingsproces plaatsvindt moet behalve open ook exclu-

sief zijn. Dat lijkt paradoxaal, maar dat is het niet. Met exclusiviteit 

wordt bedoeld dat er maar één besluitvormingsplatform is, zodat 

belanghebbenden niet kunnen uitwijken naar alternatieve besluit-

vormingsplatforms om hun gezamenlijke doelen te verwezenlijken. 

Al deze randvoorwaarden werken in op het verloop en de uit-

komsten van gemeenschappelijke besluitvormingsprocessen. 

Voor de kwaliteit hiervan gelden een paar extra procesvereisten:

6) Vertrouwen, betrokkenheid en uitkomsten proces: gemeenschap-

pelijke besluitvorming is een proces van geven en nemen en van 

vallen en opstaan. Omdat er maar langzaam vooruitgang wordt 

geboekt, liggen frustraties en irritaties snel op de loer. Daarom is 

van groot belang dat wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van per-

soonlijke contacten. Verder dienen tussentijdse resultaten, hoe 

klein dan ook, uitgebreid in de schijnwerpers te worden gezet. Al-
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leen dan verdwijnen conflicten naar de achtergrond, groeit het ver-

trouwen en verliest de samenwerking haar vrijblijvend karakter.

Dankzij zijn omvattendheid biedt de collaborative governance-theorie 

nuttige aanvullingen op het eerdergenoemde institutional collective 

action-model. Door aandacht te vragen voor het belang van gemeen-

schappelijke besluitvorming, de inrichting van het besluitvormings-

proces en de rol van leiderschap kan deze theorie meer inzicht ge-

ven in het succes en falen van regionale samenwerkingsverbanden. 

Wat echter nog ontbreekt is een antwoord op de vraag waarom en 

hoe individuele belangen gemeenschappelijke belangen worden. De 

collaborative governance-theorie geldt namelijk alleen voor situaties 

waarin er sprake is van wederzijdse afhankelijkheden en gezamenlij-

ke belangen. Alle betrokkenen zijn min of meer belanghebbend, maar 

het is onduidelijk waarom. Hoe komt wederzijdse afhankelijkheid en 

gezamenlijkheid tot stand? Daarover gaat de volgende benadering.

REgIOnAl REgIMEs

Een belangrijke inspiratiebron voor het new regionalism is de urban re-

gime-theorie. Deze theorie werd eind jaren 1980 door de Amerikaanse 

bestuurskundige Clarence Stone ontwikkeld toen hij de naoorlogse be-

stuurlijke ontwikkeling van de stad Atlanta bestudeerde (1946-1988). 

Stone kwam erachter dat de groei en ontwikkeling van deze stad voor 

een belangrijk deel te danken was aan het bestaan van een krachtige 

coalitie tussen stadsbestuur, vakbonden – en de Afro-Amerikaanse 

middenklasse die in beiden sterk vertegenwoordigd was – en het be-

drijfsleven in die stad. Waar de strijd tegen de maatschappelijke achter-

stelling van Afro-Amerikanen in andere steden veel raciale spanningen 

opleverden, zorgde deze coalitie ervoor dat in Atlanta emancipatiedoel-

stellingen en economische groei-ambities elkaar zonder strubbelingen 

konden versterken. Stone noemde zo’n coalitie een urban regime: een 

langdurig informeel samenwerkingsverband waarin stadsbestuur, be-
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drijfsleven en belangengroepen hun hulpbronnen (beslissingsmacht, 

investeringskapitaal, kennis, maatschappelijke steun) inzetten voor het 

bereiken van gezamenlijke doelen.27 Stone, en later ook anderen, ont-

dekten dat er een sterke samenhang is tussen de gerealiseerde stra-

tegische doelen en de samenstelling en het functioneren van urban 

regimes. Als strategische doelen van karakter veranderen, wijzigt ook 

de samenstelling van het urban regime; en andersom.28 Hoewel het 

urban regime-concept door andere onderzoekers wat verder is opge-

rekt,29 kunnen er een aantal basiselementen worden onderscheiden:

• een strategische agenda om een reeks van problemen aan te pak-

ken; 

• een bestuurlijke coalitie gevormd rondom die agenda; 

• hulpbronnen voor de uitvoering van de agenda;

• een samenwerkingsmodus tussen de leden van de bestuurlijke coa-

litie.30

Het is natuurlijk maar de vraag of een urban regime zich aan stads-

grenzen houdt. Ook niet-lokale actoren zijn van belang voor het be-

reiken van stedelijke beleidsagenda’s, temeer omdat stedelijk bestuur 

sterke stadsregionale dimensies heeft.31 Om die reden worden ook re-

gional regimes onderscheiden. Het urban regime-concept blijkt goed 

toepasbaar te zijn op regionale besturen, met dit verschil dat hier ook 

verschillende overheidsbesturen samenwerken.32 Een regional regime 

is dan een bestuurlijke coalitie van gemeenten, bedrijven, instellingen 

en belangengroepen die zich inzet voor de realisatie van een geza-

27 Stone, C.N. (1989), Regime Politics: Governing Atlanta, 1946-1988, Lawrence, University Press of Kansas, pg. 9. 
Overigens werd het concept ‘urban regime’ al eerder gehanteerd; Stone bouwde hierop voort. Zie o.a.: Elkin, S. 
L. (1987), City and Regime in the American Republic, Chicago: University of Chicago Press.

28 Voor een Nederlands voorbeeld, zie: Tops, P. (2007), Regimeverandering in Rotterdam  Hoe een stadsbestuur 
zichzelf opnieuw uitvond, Amsterdam: Uitgeverij Atlas.

29 Mossberger, K., G. Stoker (2001), ‘The Evolution of Urban Regime Theory: The Challenge of Conceptualization’, 
in: Urban Affairs Review 36 (6): 810-835

30 Van Ostaaijen, J.J.C. (2010), Aversion and Accommodation - Political Change and Urban Regime Analysis in 
Dutch Local Government: Rotterdam 1998-2008, Delft: Eburon.

31 Ward, K. (1996), ‘Rereading Urban Regime Theory: A Sympathetic Critique’, in: Geoforum, 27(4), pg. 427-438.
32 Hamilton, K. (2002), ‘Regimes And Regional Governance: The Case Of Chicago, in: Journal of Urban Affairs, 24 

(4), pg. 203-223
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menlijke regionale agenda. Uit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling en 

het succes van regionale regimes van een aantal factoren afhangt.33 

1) Gevoelde noodzaak: Een universele voorwaarde voor het ont-

staan en welslagen van samenwerkingsverbanden is het bestaan 

van een sterke sense of urgency: een gemeenschappelijke bedrei-

ging die het hoofd moet worden geboden of een aanlokkelijke 

kans die niet mag worden gemist. Voor regionale regimes geldt 

dat ook, al is het natuurlijk wel zaak dat deze kansen en bedrei-

gingen als regionale opgaven worden gedefinieerd. Pas dan kun-

nen lokale overheden, bedrijven, instellingen en maatschappe-

lijke organisaties worden gemobiliseerd om zich gezamenlijk in 

te zetten voor een regionale aanpak van kansen en problemen.

2) Sterke maatschappelijke netwerken op regionaal niveau:  Een ande-

re belangrijke voorwaarde voor het succes van regionale regimes is 

het bestaan van sterke regionale netwerken. Dat betekent allereerst 

dat bestuurders, politici, ondernemers en belangenvertegenwoordi-

gers zich op regionaal niveau georganiseerd moeten hebben. Ten 

tweede is het noodzakelijk dat deze netwerken elkaar overlappen of 

met elkaar verbonden worden. Alleen dan kunnen de brede coalities 

worden gesmeed die nodig zijn voor de aanpak van regionale opga-

ven. Informele contacten tussen de leden van deze netwerken zijn 

hiervoor noodzakelijk. Voor het ontwikkelen en onderhouden van die 

contacten spelen regionale maatschappelijke organisaties, culturele 

instellingen, sportverenigingen, businessclubs en andere ontmoe-

tingsplekken doorgaans een belangrijke rol. Ze vormen een neutraal 

terrein waar politieke, bestuurlijke en zakelijke belangen minder cen-

traal staan, waardoor wederzijds begrip en vertrouwen kan groeien.34

33 Hamilton, K. (2004), ‘Developing Regional Regimes: A Comparison Of Two Metropolitan Areas’, in: Journal of 
Urban Affairs, 26 (4), pg. 455-477. Voor Nederlandse en andere Europese voorbeelden, zie Saris, J., J. Modder, 
P. van Ree, M. Stamsnijder (red.), Stedelijke regio’s: over informele planning op regionale schaal, Rotterdam: 
NAi-uitgevers.

34 Zie ook: Putnam, R. D. (1993), Making democracy work: Civic traditions in modern Italy, Princeton, NJ: Princ-
eton University Press; Amin, A., N. Thrift, (1994), ’Living in the global’, in: A. Amin, N. Thrift (eds.) Globalization, 
institutions, and regional development in Europe, Oxford: Oxford University Press, pg. 1–19.
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3) Privaat leiderschap: Regionale regimes hebben initiatiefnemers, trek-

kers en verbindende leiders nodig. Onderzoek leert dat het van belang 

is dat de top van het regionale bedrijfsleven hierin een belangrijke 

(volgens sommigen zelfs centrale) rol speelt.35 Niet alleen omdat re-

gionale captains of industry het beste in staat zijn om het investerings-

kapitaal bijeen te brengen voor de aanpak van regionale opgaven, 

maar ook omdat zij door hun niet-bestuurlijke achtergrond gemakke-

lijker politieke en bestuurlijke tegenstellingen kunnen overbruggen. 

4) Brede maatschappelijke betrokkenheid: Een volgende succesfactor 

is een brede maatschappelijke betrokkenheid bij het regionale regi-

me. Als een regionaal regime een exclusieve aangelegenheid is van 

ondernemers en bestuurders, is zij gedoemd te mislukken. Politieke 

partijen, belangengroepen en andere maatschappelijke organisa-

ties dienen op enigerlei manier betrokken te zijn. Voor de ontwikke-

ling en ondersteuning van het regionaal regime is dit essentieel. De 

maatschappelijke druk die hiermee ontstaat, kan lokale bestuurders 

en ondernemers helpen om hun belangentegenstellingen te over-

winnen. Verder kan het de maatschappelijke acceptatie van de uit-

komsten van regionale besluitvormingsprocessen vergemakkelijken.

5) Regionale bestuursvormen: Gezien de belangrijke rol van het be-

drijfsleven in regionale regimes is er alle reden om het belang van 

regionale bestuursvormen wat te relativeren. Toch blijken er wel 

een aantal bestuurlijke randvoorwaarden te kunnen worden af-

geleid uit de literatuur. De belangrijkste is dat er een soort over-

koepelend regionaal bestuur of samenwerkingsverband moet  

zijn dat namens gemeenten afspraken kan maken met bedrij-

ven, instellingen en maatschappelijke partners. Als dit ontbreekt, 

is de kans groot dat een regionaal regime snel uiteenvalt.36 

35 Foster, K. A. (1997), ‘Regional impulses’, in: Journal of Urban Affairs, 19(4), 375–403.
36 Leo, C. (1998), ‘Regional growth management regime: The case of Portland, Oregon’, in: Journal of Urban Af-

fairs, 20(4), pg. 363–394.
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De urban regime theory en de regional regime-benadering die hiervan 

is afgeleid, voegt drie belangrijke elementen toe aan de eerdergenoem-

de theoretische perspectieven. In de eerste plaats besteedt de theorie 

meer aandacht aan het waarom van regionale samenwerkingsverban-

den. Waar andere theorieën ervan uitgaan dat samenwerkende partijen 

in de regio gemeenschappelijke doelen hebben of dat zij hun indivi-

duele doelen slechts gezamenlijk kunnen bereiken, gaat de regional 

regime-theorie juist dieper in op de wijze waarop die gemeenschap-

pelijke doelen tot stand komen. Vooral de wisselwerking tussen strate-

gische agenda’s enerzijds en de samenstelling van – en de onderlinge 

verhoudingen in – samenwerkingsverbanden anderzijds is daarbij re-

levant. Dat is het tweede punt waarop de regional regime-benadering 

meerwaarde heeft. Vooral omdat het mogelijkheden biedt om de dyna-

miek in regionale samenwerkingsverbanden diepgaand te analyseren. 

Kansen, problemen, perspectieven op de aanpak hiervan, leiders die 

dit op een aansprekende manier weten te verwoorden, instanties en 

organisaties die zich aangesproken voelen om aan deze aanpak een 

bijdrage te leveren, hun belangen en hulpbronnen, de uiteindelijke stra-

tegische visie en de uitvoering hiervan: dit zijn enkele elementen waar-

mee volgens de theorie de ontwikkeling van een regionaal regime kan 

worden begrepen en geduid. Vooral de hulpbronnen die nodig zijn om 

de strategische agenda te realiseren zijn van belang. Ze maken inzich-

telijk welke bijdrage ieder type partner levert aan het regionale regime, 

waarmee ook ieders positie duidelijk wordt. Dat is de derde unieke 

bijdrage van de regional regime-theorie. De theorie onderscheidt on-

dernemers (zij zorgen voor investeringskapitaal), bestuurlijke actoren 

(bestuurlijke doorzettingsmacht), en politieke partijen en belangen-

groepen (maatschappelijke steun). In de momenteel populaire triple 

helix-benadering wordt daar nog een extra partner aan toegevoegd: 

kennisinstituten als universiteiten en andere hoger onderwijsinstellin-

36 Leo, C. (1998), ‘Regional growth management regime: The case of Portland, Oregon’, in: Journal of Urban Af-
fairs, 20(4), pg. 363–394.

7020 Oratieboekje Boogers.indd   24 11-10-13   09:45



25

gen die als motor van economische innovatie een eigen bijdrage kun-

nen leveren aan het realiseren van regionale strategische agenda’s.37

REgIOnAAl BEsTuREn vERklAARd

De drie theoretische benaderingen die hierboven zijn toegelicht, laten 

ieder een ander licht schijnen op regionale samenwerking. De institu-

tional collective action-theorie richt zich vooral op de kosten en baten 

die moeten worden gemaakt om tot samenwerking te komen; de col-

laborative governance-benadering let op de voorwaarden waaronder 

samenwerkingspartners bereid zijn compromissen te sluiten; terwijl de 

regional regime-theorie aandacht heeft voor de wisselwerking tussen 

actoren en agenda’s. Iedere benadering geeft verschillende politieke, 

institutionele en sociaal-culturele verklaringen voor het ontstaan en 

ontwikkelen van regionale samenwerkingsverbanden. De politieke ver-

klaringen hebben betrekking op de regionale strategische agenda en de 

belangenafwegingen die hieraan ten grondslag liggen. De institutionele 

verklaringsfactoren richten zich op de organisatie en bestuurlijke vorm-

geving van regionale samenwerkingsverbanden. De sociaal-culturele 

factoren gaan tot slot over de maatschappelijke steun voor regionale 

agenda’s en besturen. Als de drie theoretische benaderingen op deze 

punten met elkaar worden vergeleken, ontstaat het volgende beeld:

37 Etzkowitz, H., L. Leydesdorff (2000), ‘The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a 
Triple Helix of university–industry–government relations’, in: Research Policy, 29 (2), 109-123.
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Figuur 1: verklarende factoren voor regionale samenwerking per theoretisch perspectief

lEssEn vOOR succEsvOllE sAMEnwERkIng

Voor de versterking van regionale samenwerking, die door allerlei 

maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen opnieuw op de agen-

da staat,38 leveren deze theoretische inzichten een aantal relevante les-

sen op. 

a) Sense of urgency: De eerste les dat er een breed gedragen besef moet 

zijn van regionale problemen of ontwikkelingskansen, die alle betrok-

kenen ervan doordringt dat nietsdoen geen optie is. Het formuleren 

van zo’n sense of urgency is nu vaak nog een bestuurlijke aangelegen-

heid, waardoor de betrokkenheid van andere partners die noodzakelijk 

is voor het realiseren van een regionale aanpak niet vanzelfsprekend 

is. Het is daarom noodzakelijk dat regionale bedrijven en instellin-

Type factoren/theorie Institutional collective Action collaborative governance Regionalregimes 

 - de mate waarin samen- - noodzaak om samen te werken - regionale sense
  werking baten oplevert - bemiddelend en bindend  of urgency
 - mate waarin kosten en  leiderschap - leiders met niet-
Politiek  baten van onderhandelings- - gelijkwaardigheid  bestuurlijke achtergrond
  resultaat onder samen-  betrokkenen op gebied  die politieke tegen
  werkingspartners kunnen   van macht en middelen  stellingen
  worden verdeeld.     kunnen overbruggen

 - aantal samenwerkings- - conflictregulerende - mogelijkheden voor
  partners  mechanismen  informele ontmoetingen
 - consistentie juridisch kader  - openheid en exclusiviteit - kwaliteit persoonlijke
Institutioneel  voor samenwerking  besluitvorming  contacten
 - vormen van regionale volks- - onderling vertrouwen - overkoepelend regionaal
  vertegenwoordiging - kwaliteit persoonlijke  bestuur
 - onderling vertrouwen  contacten

 - regionale homogeniteit - Regionale solidariteit - sterke regionale
  in bevolkingssamenstelling  en lotsverbondenheid  maatschappelijke
 - maatschappelijke eenheid    netwerken
Sociaal-cultureel  regio   - brede maatschappelijke
 - hechtheid regionale    betrokkenheid,
  netwerken    maatschappelijke druk

38 Onder andere door het afschaffen van de WGR+-status, discussie over gemeentelijke en provinciale schaal-
vergroting, de regionale uitvoering van de naar gemeenten gedecentraliseerde taken, alsmede regionale 
vraagstukken op economisch en demografisch gebied. 
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gen een bijdrage leveren aan het formuleren van regionale opgaven. 

b) Regionaal leiderschap: De tweede les heeft betrekking op regionaal 

leiderschap. Deze rol wordt doorgaans vervuld door de burgemees-

ter van de grootste stad in de regio. Om politieke en bestuurlijke 

tegenstellingen te kunnen overbruggen én om de betrokkenheid 

van maatschappelijke en economische partners te kunnen garan-

deren, is het raadzaam dat ook iemand uit het bedrijfsleven (liefst 

met enig maatschappelijk gezag) een trekkende en leidende rol 

speelt bij het ontwikkelen en realiseren van regionale agenda’s. 

c) Informele netwerken: De derde les gaat over het belang van net-

werken, informele contacten en ontmoetingsplaatsen waar informe-

le netwerken kunnen worden verbreed en verdiept. Ondernemers 

hebben vaak een regionaal netwerk (al is dat soms wel wat ver-

snipperd) en ontmoetingsplaatsen voor het onderhouden van infor-

mele contacten, bestuurders hebben meestal alleen formele over-

leggen, terwijl politici het doorgaans zonder regionale netwerken 

en ontmoetingsplaatsen moeten doen. Plaatsen waar ondernemers, 

bestuurders en politici elkaar ontmoeten zijn al helemaal zeldzaam. 

Voor zover ze bestaan (zoals lions- en andere serviceclubs, raden 

van toezicht van culturele en charitatieve instellingen en business-

clubs van voetbalverenigingen) zijn ze vooral lokaal georganiseerd. 

Om van regionale samenwerking een succes te maken, is het dus 

nodig dat informele regionale netwerken worden versterkt en met 

elkaar worden verbonden. 

d) Maatschappelijke betrokkenheid: De vierde les ligt in het ver-

lengde hiervan: een sterke maatschappelijke betrokkenheid bij 

de ontwikkeling van de regio is een belangrijke voorwaarde 

voor succes. Regionale discussies beperken zich nu vooral tot 

een kleine kring bestuurlijk ingewijden, terwijl maatschappe-

lijke betrokkenheid de externe druk opvoert die kan helpen om 

bestuurlijke impasses te doorbreken en resultaten te boeken. 

e) Aantal en gelijkwaardigheid samenwerkingspartners: De vijfde en 

laatste les betreft het aantal gemeenten en andere samenwerkings-
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partners. Hoe meer partners in de regio samenwerken en hoe meer 

ze van elkaar verschillen in macht en middelen, hoe lastiger het zal 

zijn om resultaten te boeken. In regio’s waar gemeentelijke herin-

deling wordt overwogen, is het daarom verstandig om toe te wer-

ken naar minder en qua omvang meer gelijksoortige gemeenten. 

Hoewel intergemeentelijke samenwerking vaak als alternatief wordt 

gezien voor gemeentelijke herindeling, is herindeling zo bezien 

juist een voorwaarde om tot effectieve samenwerking te komen. 

Al deze lessen dienen als inspiratie voor bestuurders en anderen die 

worstelen met de aanpak van regionale opgaven. Voor zover ze evidence 

based zijn, zijn ze in ieder geval niet gebaseerd op de Nederlandse praktijk-

ervaringen. Meer onderzoek is dus nodig. Ik kom hier later nog op terug.
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4.	de	RegIo	In	dRIe	gedaantes

In de hierboven gepresenteerde theoretische benaderingen verschijnt 

de regio steeds in drie verschillende gedaanten: als strategische vi-

sie op een geografisch gebied tussen gemeente en provincie, als een 

geheel van bestuurlijke samenwerkingsafspraken en als maatschap-

pelijke werkelijkheid waarin mensen samenleven.40 Voor iedere re-

gio-gedaante noemt de theorie andere voorwaarden voor succesvolle 

regionale samenwerking, zoals het overzicht van politieke, institutio-

nele en sociaal-culturele factoren uit figuur 1 al liet zien. Wat daar-

bij opvalt, is dat de theorieën opvallend eensgezind zijn over de eis 

dat de drie gedaanten van de regio op enigerlei wijze moeten samen-

vallen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook voor wat betreft de schaal. 

Regionale samenwerking kan volgens deze theorieën pas succes-

vol zijn als er een samenhang is tussen de regionale ontwikkelings-

visie, het regionale bestuur en de regionale samenleving. Over hoe 

die samenhang kan worden verwezenlijkt wordt verschillend ge-

dacht, net als over de wisselwerking tussen de drie regio-gedaantes. 

Er is veel sociaalwetenschappelijke literatuur over dit thema, dat op 

deze plaats onmogelijk adequaat kan worden samengevat. Ik beperk 

me daarom tot overzicht van enkele recente of meer bekende we-

tenschappelijke inzichten op dit terrein. Ze laten zien hoe de regio 

op politiek, institutioneel en sociaal-cultureel niveau gestalte krijgt.

dE REgIO Als OnTwIkkElIngsvIsIE

Bezien als ontwikkelingsvisie op een geografisch gebied tussen gemeen-

te en provincie, kan de regio worden opgevat als een politiek project. Het 

is een visie op de problemen en potenties van de regio en een perspec-

40 De Finse cultureel-geograaf Paasi onderscheidt vier gedaanten van een regio: de territoriale, de symbolische, 
de institutionele en de functionele regio. In: Paasi, A. (1986), The institutionalization of regions: Theory and 
comparative case studies, Joenssuu: Joensuun Yliopisto.
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tief op de aanpak hiervan. De inhoud en totstandkoming van regionale 

ontwikkelingsvisies kan op verschillende manieren worden beschouwd. 

• Allereerst kan worden gelet op de politieke kant van de zaak: de 

belangen en opvattingen die aan de orde zijn, de conflicten hiertus-

sen, de wijze waarop deze belangen worden vertegenwoordigd en 

de macht van iedere vertegenwoordiger. Het gaat dan vooral om 

de vraag waarom bepaalde onderwerpen op de regionale agenda 

komen en anderen niet. Volgens de Amerikaanse politicoloog Eric 

Elmer Schattscheider is dat vooral afhankelijk van de dynamiek 

van politieke processen. In een politiek conflict zullen betrokkenen 

altijd proberen om de reikwijdte van dat conflict te beheersen en 

te manipuleren, om zo de balans tussen het aantal medestanders 

en tegenstanders gunstig te laten uitvallen. Door bepaalde onder-

werpen op de regionale agenda te zetten en anderen er juist weer 

af te houden, proberen betrokkenen hun macht en invloed te ver-

sterken of te behouden. Schattschneider noemt dit ‘mobilization of 

bias’: met een bepaalde definitie van een probleem worden som-

mige visies en belangen bevoordeeld en anderen benadeeld.41 

• De tweede manier waarop de regio als ontwikkelingsvisie kan wor-

den beschouwd, is op een institutionele manier. Het gaat hier dan 

om de invloed van bestuurlijke en andere samenwerkingsverbanden 

op de totstandkoming en inhoud van regionale ontwikkelingsvisies. 

Volgens de literatuur heeft de verdeling van taken en verantwoorde-

lijkheden in een regio grote invloed op het verloop en de uitkomsten 

van het besluitvormingsproces. Ook de vormgeving van regionale 

besluitvormings-, controle- en verantwoordingsmechanismen heb-

ben die invloed. Deze gedachtegang is zowel in de new institutiona-

lism-benadering42 als in de eerdergenoemde regional regime-theorie 

41 Schattscheider, E.E. (1960), The Semisovereign People, A Realist’s View of Democracy in America, Hinsdale: 
Dryden press; zie ook: Boogers, M. (2006), ‘Mijn favoriete klassieker: Eric Elmer Schattschneider’, in: Bestuur-
swetenschappen, nr. 6, pg. 345-347.tion of regions: Theory and comparative case studies, Joenssuu: Joensuun 
Yliopisto.

42 March, J.G., J.P. Olsen (1989), Rediscovering Institutions: the Organizational Basis of Politics, New York: Free 
Press; Immergut, E.M. (1998), ‘The Theoretical Core of the New Institutionalism’, in: Politics&Society 26 (1), pg. 
5-24. 
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te vinden. De redenatie die hieraan ten grondslag ligt, toont over-

eenkomsten met het ‘mobilization of bias’ gedachtengoed: iedere 

bestuurlijke vormgeving geeft bepaalde belangen meer invloed dan 

anderen en beïnvloedt daarmee de uitkomst van politieke processen. 

• Tot slot heeft de regionale ontwikkelingsvisie een sociaal-cultu-

rele component. Volgens sociaal-geografische en bestuurskun-

dige literatuur vraagt de sterke maatschappelijke vervlochtenheid 

tussen gemeenten in een regio om een regionale afstemming 

of integratie van lokaal beleid.43 Aangezien de regio een daily ur-

ban system is geworden moeten de gemeenschappelijke be-

langen van de inwoners van de regio ook in een regionaal be-

leid tot uitdrukking komen, zo is de gedachte.44 De mate waarin 

de regio een sociaal-culturele eenheid vormt (hetgeen van meer 

afhankelijk is dan alleen van pendelstromen en verhuisbewe-

gingen)45 is daarom van groot belang voor de maatschappelijke 

steun voor en betrokkenheid bij regionale ontwikkelingsvisies.46

dE REgIO Als BEsTuuR

Als de regio als bestuur wordt beschouwd, gaat het om de verde-

ling van bestuurlijke taken en bevoegdheden en over de vormgeving 

en het functioneren van regionale besluitvormings-, controle- en ver-

antwoordingsmechanismen. Is er een regionaal bestuur of een re-

gionaal samenwerkingsverband, wat zijn haar taken en bevoegd-

heden en hoe komt besluitvorming tot stand? Zoals gezegd is het 

43 Van der Laan, L. (1998), ‘Changing Urban Systems: An Empirical Analysis at Two Spatial Levels’, in: Regional 
Studies, 32 (3), pg. 235-247; Salet, W. (2006), ‘Rescaling territorial governance: The responsiveness of spatial 
and institutional strategies to changing socio-economic interactions’, in: European Planning Studies, 14(7), pg. 
959-978.

44 Voor een overzicht, zie: Boogers, M. (1998), Het onderste uit de KAN: maatschappelijk draagvlak voor stadsre-
gionaal bestuur in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (dissertatie), Delft: Eburon, pg. 133.

45 Paasi, A. (1986), The institutionalization of regions: Theory and comparative case studies, Joenssuu: Joensuun 
Yliopisto.

46 Healey, P. (2007), Urban Complexity and Spatial Strategies: Towards a Relational Planning for Our Times, Lon-
don: Routledge, pg 171-201.
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debat over de regio decennialang hierop gefocust geweest. Daarbij 

werd er gemakshalve vanuit gegaan dat de regio als bestuur al sa-

menviel met de andere regio-gedaanten, of dat dat anders door de 

aanwezigheid van een regiobestuur automatisch zou gebeuren. 

Voor de politieke en de sociaal-culturele factoren die de ontwikke-

ling van een regiobestuur begunstigen of belemmeren was daar-

om weinig aandacht; voor de institutionele factoren des te meer.47

• Volgens de literatuur kent de inrichting en het functioneren van re-

giobesturen twee verschillende politieke achtergronden. De eerste 

heeft te maken met de institutionele belangen van de betrokken be-

stuurders: de mate waarin zij in een regionaal bestuur macht, ge-

zag en invloed kunnen winnen of juist verliezen. Zo denkt de bur-

gemeester van een kleine suburbane gemeente vaak anders over 

een regionaal bestuur dan de burgemeester van de centrumstad: 

‘where you sit is where you stand’. De tweede politieke factor is 

van heel andere aard, en gaat over de wijze waarop politieke belan-

gen en opvattingen over de ontwikkeling van de regio doorwerken 

in de ontwikkeling van het regiobestuur. Hierbij wordt vaak verwe-

zen naar het ontwerpprincipe ‘form follows function’:48 de inrich-

ting van het regiobestuur dient een afgeleide te zijn van de poli-

tieke thema’s waarover overeenstemming moet worden bereikt.49 

• In literatuur over institutionele factoren wordt vooral gewezen op het 

belang van de pad-afhankelijkheid en passendheid van de vormge-

ving van en bestuur.50 Met pad-afhankelijkheid wordt bedoeld dat 

de vorming en de werking van een regionaal bestuur afhankelijk 

is van historische ontwikkelingen. Pogingen om met de ontwikke-

47 Boogers, M., F. Hendriks, (2006), ‘Naar een toekomstbestendig middenbestuur’, in: Bestuurswetenschappen, 
60(4), pg. 274-293.

48 Sullivan, Louis H. (1896), ‘The Tall Office Building Artistically Considered, in: Lippincott’s Magazine, 57(3): 
403–409.

49 Benz, A., B. Eberlein (1999), ‘The Europeanization of regional policies: patterns of multi-level governance’, in: 
Journal of European Public Policy 6(2) June 1999: pg. 329-348

50 DiMaggio, P.J., W.W. Powell (1991), ‘Introduction’ in: WW. Powell, P.J. DiMaggio (eds.) The New Institutional-
ism in Organizational Analysis, Chicago: University of Chicago Press, pg. 1-38; March, J.G., J.P. Olsen (1989), 
Rediscovering Institutions: the Organizational Basis of Politics, New York: Free Press.
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ling van een nieuw regionaal bestuur te breken met lange bestuur-

lijke tradities, zijn bij voorbaat tot mislukken gedoemd.51 Het be-

grip passendheid verwijst naar de wijze waarop het regiobestuur 

is ingebed in juridische kaders én culturele normen over de rol en 

positie van (regio-) besturen. Landelijke wetgeving en dominante 

maatschappelijke normen over lokale en regionale besturen bepa-

len hier de inrichting en het functioneren van regionale besturen. 

• In de literatuur is een toenemende aandacht voor de sociaal-cul-

turele factoren die het functioneren van regiobesturen beïnvloe-

den. In navolging van de Amerikaanse politicoloog Robert Put-

nam, die Italiaanse regiobesturen onderzocht, is veel onderzoek 

gedaan naar de wijze waarop de maatschappelijke structuur van 

een regio gevolgen heeft voor de effectiviteit van regiobestu-

ren.52 Putnam gebruikte hiervoor de term social capital:53 de mate 

waarin inwoners op elkaar en op de gemeenschap betrokken zijn. 

Sociaal kapitaal leidt tot onderling vertrouwen en hechte netwer-

ken waarin kennis en informatie snel gedeeld kunnen worden, 

waardoor beleidsprocessen soepel verlopen. Als er sprake is van 

een sterk sociaal kapitaal op regionaal niveau, zal dat de ontwikke-

ling en het functioneren van een regionaal bestuur begunstigen.54

REgIO Als sAMEnlEvIng

Net als ieder ander land, kent ook Nederland veel streken met een 

eigen geschiedenis en een eigen streektaal, waaraan inwoners, be-

51 Voor een voorbeeld, zie: Toonen, Th. (1993), ‘Bestuur op niveau: regionalisatie in een ontzuilend bestuur’, in: 
Acta Politica, 28(3), pg.295-325.

52 Putnam, R. D. (1993), Making democracy work: Civic traditions in modern Italy, Princeton, NJ: Princeton; 
Marks, G., L. Hooghe, A. Schakel (2006), ‘Patterns of Regional Authority’, in: Regional and Federal Studies 18 
(2–3), pg. 167–181; Beugelsdijk, S., T. van Schaik (2005), ‘Social capital and growth in European regions: an 
empirical test’, in: European Journal of Political Economy 21 (4) 301–324.

53 Het begrip social capital is al veel eerder gehanteerd om sociale cohesie en gemeenschapszin te omschrijven: 
Hanifan, L. J. (1916) ‘The rural school community center’, in: Annals of the American Academy of Political and 
Social Science 67 (3): pg. 130-138. 

54 Zie ook het eerder besproken werk van Ansell&Gash en van Stone.
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drijven en instellingen identiteit ontlenen. Twente is zo’n streek, en 

dat geldt in meer of mindere mate ook voor streken als Salland, de 

Meijerij, de Kempen, de Liemers, het Gooi, het Kennemerland, de 

Zaanstreek of West-Friesland. Door hun diepe cultuurhistorische 

wortels worden streken vaak als iets onveranderlijks gezien, hoe-

wel daar veel op af te dingen is. De geschiedenis van de bovenge-

noemde streken is er een van graafschappen, heerlijkheden en andere 

bestuurlijke indelingen die in de loop der eeuwen een maatschap-

pelijke werkelijkheid is geworden. De regio als samenleving vormt 

en ontwikkelt zich dus, zeker als ook gelet wordt op de leefomge-

ving waarbinnen mensen wonen, werken, winkelen en recreëren. 

• Politiek gezien is de regionale samenleving vooral verbonden met 

politieke belangenconflicten en de afwikkeling hiervan. Als politieke 

tegenstellingen over bijvoorbeeld economische ontwikkelingen, in-

frastructuur of milieuvraagstukken als een regionaal conflict worden 

gedefinieerd, wordt de regio een politieke arena en een ruimtelijk 

afwegingskader waarbinnen problemen en beleidsvoorstellen kun-

nen worden beoordeeld. De politieke gemeenschap die zo ontstaat, 

kan inwoners en andere actoren een gevoel van gezamenlijkheid 

en lotsverbondenheid geven (‘we moeten er samen uit zien te ko-

men’), waarmee de regio ook een maatschappelijke realiteit wordt.55

• Vanuit een institutioneel perspectief redenerend, wordt vooral gelet op 

de manier waarop een bestuurlijke eenheid ook een maatschappelij-

ke werkelijkheid kan worden.56 Zoals gezegd vinden veel cultuurhis-

torische streken hun oorsprong in bestuurlijke indelingen. Onderzoek 

laat zien dat regionale identiteiten herontdekt of ontwikkeld kunnen 

worden, soms door een actieve cultuurpolitiek te voeren, of omdat het 

de bestuurlijke omgrenzing van de regio de inwoners en andere be-

55 Keating, M. (1997), ‘The invention of regions: political restructuring and territorial government in Western 
Europe’ in: Environment and Planning C: Government and Policy 15(4), pg. 383-398; Amin A. (2004), ‘Regions 
unbound: towards a new politics of place’, in: Geografiska Annaler 86(1), pg. 33–44.

56 Anderson, B. (1991), Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism, London: 
Verso; Paasi, A. (2003) ‘Region and place: regional identity in question’, in: Progress in Human Geography 27(4) 
pg. 475–485.
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trokkenen een handelings- en integratiekader verschaft. Het zijn ‘ima-

gined communities’ die na verloop van tijd werkelijkheid worden.57 

De regionale samenleving is hier dus een te manipuleren grootheid. 

• Sociaal-cultureel gezien is de regio iets dat zijn eigen dynamiek 

kent. Cultuurgeografische en andere sociaalgeografische litera- 

tuur wijzen daarbij op verschillende factoren die bijdragen aan 

het ontstaan of verdwijnen van een regionale samenleving, zoals  

de geografie van taalkundige, religieuze en culturele verschillen, de 

geografische gesteldheid van een gebied (bergketens en rivieren), 

economische kenmerken (economische centra) en de infrastructuur 

(weg- en spoorwegverbindingen).58 

REgIO OnTRAfEld 

Het korte overzicht van de verschillende politieke, institutionele en 

sociaal-culturele achtergronden van de verschillende regio-gedaanten 

(samengevat in figuur 2), geeft een goed beeld van de wijze waarop 

regionale strategieën, regionale besturen en regionale samenlevingen 

zich tot elkaar kunnen verhouden. 

Figuur 2: de regio als strategie, bestuur en samenleving, verklaard vanuit politiek, institutioneel en sociaal-cultureel  
 perspectief. 

 

57 Zie bijvoorbeeld: Heinritz, G. (1993) ‘Regional identity in the Hallertau’, in: E. Dirven, J. Groenewegen, Sj. van 
Hoof (red.), Stuck in the region: changing scales for regional identity, Utrecht: KNAG, pg. 47-60; Boogers, M. 
(1997), Het onderste uit de KAN: maatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur in Arnhem-Nijmegen. 
Delft: Eburon, pg. 221.

58 Knox, P.L., S.A. Marston (2002), Places and Regions in a Global Context, New Jersey: Pearson/Prentice Hall.

Regio-gedaante Regionale strategie Regionaal bestuur Regionale samenleving
Verklaringsfactor 

Politiek Regionale ‘mobilization of bias’ Institutionele belangen  De regio als politieke
  Regionale beleidsagenda’s gemeenschap

  Historisch gegroeide De regio als
Institutioneel Regionale regimes verhoudingen en wettelijke ‘imagined community’
  kaders

Sociaal-cultureel Regionaal ‘daily urban system’ Regionaal sociaal kapitaal Regionale historie en cultuur 
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Zoals figuur 3 duidelijk maakt, is er sprake van een wisselwerking tus-

sen de verschillende regiogedaanten. Ze veronderstellen of versterken 

elkaar. 

Figuur 3. Wisselwerking tussen de regio als strategie, bestuur en samenleveing

Met een regionale strategie ontstaat 
een regionale belangengemeenschap; 
maatschappelĳke vervlechting van 
gemeenten in een regio vraagt om 
een regionale strategie

Hechte regionale netwerken begunstigen de 
ontwikkeling en functioneren van een regionaal 
bestuur; de regionale bestuurlĳke indeling wordt na 
verloop van tĳd een maatschappelĳke werkelĳkheid

De regionale strategie stelt eisen aan de 
vormgeving van regionaal bestuur; 
regionaal bestuur beïnvloedt de inhoud 
van de regionale strategie

regionale
strategie

regionale
samenleving

regionaal
bestuur
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5.	RegIonaal	bestuuR	In	de	
	 nedeRlandse	pRaktijk:	
	 pRoblemen	en	oplossIngs-
RIchtIngen

Uit de vele gesprekken die ik het afgelopen jaar in meerdere regio’s59 

heb mogen houden met regio-directeuren, regiobestuurders, burge-

meesters, gemeentesecretarissen, raadsleden en griffiers, bleek dat 

drie problemen steeds de boventoon voeren: weinig aansprekende 

regionale strategische agenda’s, moeizame verhoudingen tussen ge-

meenten, en gemeenteraden die regionale ontwikkelingen niet aan-

sturen maar afremmen. Het genoemde onderscheid tussen de drie 

gedaanten van de regio helpt deze problemen in hun samenhang te 

bezien én op te lossen. 

• Strategisch profiel regio: Het eerste probleem dat betrokkenen sig-

naleren betreft de regionale strategie en zijn relatie met de andere 

twee regiogedaanten. Het kost regio’s vaak moeite om een heldere,  

onderscheidende en aansprekende strategische agenda op te stel-

len die gemeentebesturen én andere betrokkenen kan mobiliseren 

om aan de uitvoering ervan een bijdrage te leveren. Veel regionale 

visiedocumenten zijn in de praktijk vooral projectencatalogi. Ze zeg-

gen doorgaans meer over hoe investeringen tussen gemeenten zijn 

verdeeld dan over de keuzes die de regio heeft gemaakt. Van een 

– ook door regionale bedrijven en instellingen – breed ondersteun-

de visie op de ontwikkeling van de regio is meestal geen sprake. 

• Bestuurlijke vormgeving regio: Het tweede probleem heeft betrek-

king op het regionaal bestuur en de samenhang met andere re-

giogedaanten. Veel regio’s ondervinden problemen bij het vinden 

59 O.a. in Regio Twente, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), stadsregio Parkstad, samenwerkingsver-
band i.o Peel-gemeenten, regio Brabant-Noordoost, Regio Haaglanden.
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van een bestuurlijke structuur die tegemoetkomt aan de ruim-

telijke en economische opgaven van het gebied (regionale stra-

tegie) en die recht doet aan verschillen tussen de betrokken 

gemeenten (regionale samenleving). Dat het landelijke beleids-

kader ten aanzien van regionale samenwerking erg veranderlijk 

is,60 maakt die zoektocht er niet eenvoudiger op. Steden hebben 

meestal andere opvattingen over regionale ontwikkelingen dan 

landelijke gemeenten. Verder zijn er tussen gemeenten in een re-

gio vaak grote verschillen in hun wens om gezamenlijke oplos-

singen te realiseren en hun vermogen hieraan een bijdrage te le-

veren. Dat levert in de praktijk veel spanningen op. Gemeenten 

willen op basis van gelijkwaardigheid meebeslissen over regiona-

le aangelegenheden terwijl die gelijkwaardigheid er in feite niet is. 

• Rol van de gemeenteraad: Het laatste, maar niet het minst genoemde 

probleem betreft de rol van de gemeenteraad. Het gaat hier om de 

positie van de regionale samenleving ten opzichte de andere regioge-

daanten. De kern van het probleem is dat gemeenteraadsleden bij het 

behartigen van lokale belangen weinig ruimte hebben om aandacht 

te besteden aan de regionale component hiervan. Gemeenteraden 

ervaren vaak een grote afstand tot de regio en hebben hierdoor een 

remmende invloed op regionale ontwikkelingen. Omdat ze zich hier-

over pas mogen uitspreken als de regionale besluitvorming al is voort-

geschreden, hebben ze niet de mogelijkheid gehad om lokale en re-

gionale belangen met elkaar te verbinden. In plaats daarvan worden 

ze nu tegen elkaar afgewogen, waarbij lokale belangen meestal de 

doorslag geven. Dat de gemeenteraad niet rechtstreeks betrokken is 

bij regionale aangelegenheden knelt nog meer, nu nieuwe gedecen-

traliseerde taken op het gebied van (jeugd-) zorg, onderwijs, werk 

en inkomen op regionaal niveau worden voorbereid en uitgevoerd. 

60 Wat in paragraaf 1 over Twente is gezegd, geldt voor alle Nederlandse stadsregio’s. 
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Hoewel het hier gaat om politiek gevoelige taken waar raadsleden 

door hun kiezers indringend op aangesproken zullen worden, heb-

ben ze er in regionaal verband maar beperkte zeggenschap over.61

REgIOnAlE sTRATEgIE: In dE vERBIndIng MET AndERE REgIO’s wORdT dE 

kRAchT vAn dE REgIO duIdElijk

Regionale samenwerking begint met een gevoel van gemeenschap-

pelijkheid: dat afzonderlijke lokale belangen sterk met elkaar verknoopt 

zijn, of dat maatschappelijke opgaven beter gezamenlijk kunnen wor-

den opgepakt. Dat gevoel van gemeenschappelijkheid krijgt meer ac-

cent als duidelijk wordt hoe de regio zich verhoudt tot zijn omgeving. 

Gezamenlijke belangen en opgaven krijgen immers meer betekenis 

en urgentie als ze worden verbonden met ontwikkelingen die elders 

– buiten de regio – spelen. Dat betekent dat een regionale strategie 

antwoord moet geven op de vraag hoe de regio zich verhoudt tot an-

dere regio’s. Hoe moet worden ingespeeld op of bijgedragen aan ont-

wikkelingen die daar spelen? Behalve dat dit de samenwerking een 

duidelijker focus geeft, kan het ook bijdragen aan een sterkere ge-

meenschappelijke identiteit van de regio: ‘wat ons onderscheidt van 

andere regio’s is onze unieke bijdrage aan het grotere geheel (lande-

lijke, Europese of mondiale economische verbanden)’. De kracht van 

de regio, het ‘regionale kapitaal’, wordt pas duidelijk als deze wordt 

gerelateerd aan ontwikkelingen in andere regio’s.62 Deze manier van 

redeneren is terug te vinden in de Europese ‘smart specialization’-aan-

pak – met haar ‘smart regions’ – en in het Nederlandse topsectoren-

 

61 Raad voor het openbaar bestuur (2013), briefadvies aan minister van BZK over decentralisaties. http://www.
rob-rfv.nl/documenten/advies_decentralisatiebrief_rob.pdf 

62 Zie: 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.

7020 Oratieboekje Boogers.indd   39 11-10-13   09:45



40

beleid. Hierin wordt het regionaal ruimtelijk-economisch strategisch 

beleid afgestemd op strategische keuzes die elders zijn gemaakt.63

REgIOnAAl BEsTuuR: MAAk dE vERschIllEn TussEn gEMEEnTEn PROducTIEf

In het verlengde van de vorige aanbeveling is het van groot belang 

voor de vormgeving van regionale besturen dat de verschillen tus-

sen gemeenten worden erkend en productief worden gemaakt. In-

tensieve samenwerking staat in de praktijk nog vaak op gespannen 

voet met het behoud van de eigen identiteit van gemeenten en de 

behartiging van specifieke lokale belangen. Als beter duidelijk wordt 

gemaakt welke bijzondere bijdrage iedere gemeente kan leveren aan 

de realisatie van gemeenschappelijke opgaven, ontstaat er opeens 

een ander beeld. Geografische, economische en culturele verschillen 

(stedelijk-landelijk, bebouwing, bedrijvigheid, lokale identiteit, enzo-

voorts) versterken ‘de gezamenlijkheid’. Regionale samenwerking doet 

hier dus geen afbreuk aan de lokale identiteiten en belangen, maar 

accentueert deze juist. Door de gemeenschappelijkheid te benadruk-

ken kan de eigenheid van iedere gemeente beter uit de verf komen: 

‘wat ons onderscheidt van andere gemeenten is onze unieke bijdrage 

aan de regio’. Voorwaarde hiervoor is wel dat het regiobestuur voor 

iedere gemeente een specialistisch profiel benoemt dat een vertaling 

is van (en input is geweest voor) de regionale strategische agenda. 

REgIOnAlE sAMEnlEvIng: MAAk vAn dE REgIO EEn POlITIEkE RuIMTE 

Er zijn verschillende redenen om het regiobestuur – en alle gemeen-

telijke samenwerkingsverbanden die hiertoe gerekend kunnen wor-

63 Planbureau voor de Leefomgeving (2013), Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse 
regio’s, Den Haag: Rijksoverheid.
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den – drastisch te democratiseren. Niet alleen om democratische 

redenen, maar ook omdat het praktisch noodzakelijk is. Zo lang ge-

meenteraden indirect betrokken zijn bij regionale besluitvormings-

processen en geen ander regionaal orgaan democratische controle 

uitoefent, bestaat immers het gevaar dat regionale ontwikkelingen 

in gemeenteraden worden afgeremd of weggestemd. Voor de oplos-

sing van dit probleem wordt vaak snel gedacht aan de vorming van 

een soort regioparlement, maar er zijn ook andere manieren om de 

regio te democratiseren. De meest eenvoudige mogelijkheid zijn fre-

quente regionale bijeenkomsten, brainstormsessies en werkconfe-

renties voor raadsleden. Ook lokale afdelingen van politieke partijen 

kunnen hierin een rol spelen, bijvoorbeeld door raadsleden en andere 

partijgenoten vaker op regionaal niveau met elkaar in contact te bren-

gen. Raadsleden krijgen zo meer inzicht in regionale ontwikkelingen 

en de verbindingen hiervan met lokale belangen, waardoor ze beter 

in staat zijn om hun vertegenwoordigers in de regio (burgemeester en 

wethouders) sturing te geven bij regionale projecten. De regio wordt 

zo meer een ‘politieke ruimte’: een niveau waarop raadsleden poli-

tieke belangen afwegen en nadenken over het realiseren van politie-

ke doelen. Een verdergaande en meer vernieuwende mogelijkheid is 

het instellen van regionale adviescommissies voor regionale thema’s 

of projecten, samengesteld uit raadsleden van de deelnemende ge-

meenten en vertegenwoordigers van belangengroepen (afhankelijk 

van het thema: Kamer van Koophandel, VNO-NCW, vakbonden, mi-

lieuorganisaties, WMO-cliëntenraden, onderwijskoepels, enzovoorts). 

Daarbij kan worden voortgebouwd op de Brusselse ervaringen met 

comitology-besluitvorming. Sectorale en nationale experts en belan-

genbehartigers spelen hier in expert committees een belangrijke rol in 

de beleidsvoorbereiding van het EU-beleid.64 Hoewel de regio Drecht-

64 Ondanks populaire vooroordelen, heeft de EU juist door comitology verhoudingsgewijs erg weinig ambtenaren 
in dienst. Schendelen, R. van (2002), ‘The in-sourced experts’, in: Journal of Legislative Studies, 8(4), pg. 27-
39; Blom-Hansen, J., G.-J. Brandsma (2009), ‘The EU Comitology System: Intergovernmental Bargaining and 
Deliberative Supranationalism?’, in: Journal of Common Market Studies, 47 (4), pg. 719–740. 
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steden (met zijn Drechtraad en vaste Drechtstedendinsdag) vaak als 

inspirerend voorbeeld gezien van hoe de regio democratisch kan wor-

den verankerd, kan de EU-praktijk in Brussel minstens even relevante 

voorbeelden geven van manieren waarop regionale besluitvormings-

processen op innovatieve manier kunnen worden gedemocratiseerd. 
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6.	doet	RegIonaal	bestuuR	
	 eRtoe?

Na deze lange aanloop, waarvan ik hoop dat u die mij vergeeft, ben ik 

nu toe aan de beantwoording van de hoofdvraag. Ik richt me daarvoor 

op één gedaante van de regio: die van het regionaal bestuur. We weten 

welke omstandigheden regionaal bestuur begunstigen of belemmeren, 

maar wat maakt het eigenlijk uit? Wat merken we ervan als gemeen-

ten in een regio eendrachtig samenwerken? Is het een probleem als ze 

dat niet doen? Het beantwoorden van deze vraag lijkt heel eenvoudig: 

regio’s waar gemeenten meer en minder intensief samenwerken wor-

den vergeleken op de mate waarin zij presteren. Toch blijkt zo’n onder-

zoek bij nader inzien nogal wat problemen op te leveren. Vooral omdat 

het erg lastig is om de beleidsprestaties van regiobesturen in kaart te 

brengen. In evaluaties en verantwoordingsdocumenten van regionale 

samenwerkingsverbanden is betrekkelijk weinig te vinden over de be-

haalde beleidsresultaten. Ook de evaluaties van de WGR+65 laten zich 

hier niet duidelijk over uit, wat overigens niet wegneemt dat zij uitein-

delijk toch concluderen dat de WGR+-regio’s zeer succesvol zijn.66 Wat 

vreemd is, zeker omdat de WGR+-regio’s niet zijn vergeleken met ande-

re regio’s die deze bijzondere bestuurlijke status moeten missen. Verder 

ontbreken harde cijfers die deze bewering kunnen onderbouwen. En als 

kersverse Twentse bestuurskundige ben ik ook daar geïnteresseerd in. 

65 Door de Rijksoverheid opgelegde regionale samenwerking in 8 regio’s op het gebied van economische on-
twikkeling, verkeer en vervoer, huisvesting en ruimtelijke ordening, zie hoofdstuk 1.

66 Commissie toekomst stadsregionale samenwerking (2009), De stille kracht: over de noodzaak van stadsregio’s, 
Den Haag, VNG; BZK (2010), Plussen en minnen: evaluatie van de Wgr-plus, Den Haag, BZK, pg 61. 
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BElEIdsPREsTATIEs vAn REgIOnAAl BEsTuuR vERgElEkEn

Het is lastig om goede indicatoren te vinden die de beleidsprestaties 

van overheden helder en objectief meetbaar kunnen maken.67 Als er in 

de regio Twente verhoudingsgewijs minder huizen zijn gebouwd, wat 

zegt dat dan over het succes van het regionale woningbouwbeleid? 

Doet Twente het op dit punt dan slechter dan andere regio’s? Of heeft 

de relatief geringe woningproductie meer te maken met politieke keu-

zes of specifieke kenmerken van de Twentse woningmarkt? Los van 

deze vragen is de beschikbaarheid en toegankelijkheid van cijfers vaak 

ook een probleem. Toen een bachelorstudente van deze universiteit 

onder mijn begeleiding startte met een afstudeeronderzoek naar de 

mate waarin institutionele factoren de beleidsprestaties van regiobe-

sturen verklaren, liep ze hier al snel tegen aan. Ze vond veel algemene 

evaluaties en financiële verantwoordingsinformatie, maar bijna geen 

cijfers over de behaalde beleidsproductie of de bereikte beleidsdoel-

stellingen. We besloten ons daarom te richten op de economische ont-

wikkeling van regio’s. Niet alleen vanwege het praktische voordeel van 

de goed toegankelijke regionaal-economische gegevens,68 maar ook 

omdat het theoretisch gezien goed verdedigbaar is om het presteren 

van regionale besturen af te meten aan economische groeicijfers. De 

rijksoverheid gaf Twente en enkele andere stadsregio’s in de jaren 1990 

een bijzondere bestuurlijke status om hun economische groeipotenties 

met een krachtig regionaal economisch beleid aan te kunnen pakken, 

dus het mag worden verwacht dat deze regio’s economisch gezien 

beter presteren dan andere Nederlandse regio’s. De tweede hypothese 

die we hebben getoetst is dat de effectiviteit van regionale samenwer-

king niet alleen afhangt van de bestuurlijke status, maar ook van het 

aantal gemeenten dat hierbij betrokken is. Volgens eerdergenoemde 

67 Putnam, R.D., R. Leonardi, R.Y. Nanetti, F. Pavoncello (1983) ‘Explaining Institutional Success: The Case of Ital-
ian Regional Government’, in: American Political Science Review 77(1), pg. 55-74. 

68 http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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theorieën is het immers aannemelijk dat het met veel gemeenten moei-

lijker is om gezamenlijk tot een krachtig regionaal economisch beleid 

te komen dan dat dit met minder gemeenten het geval zou zijn. Dit 

zijn de twee kenmerken waarop de institutionele vormgeving van re-

gio’s met elkaar vergeleken zijn. Voor het economisch presteren van 

de regio is gelet op de ontwikkeling van het bruto regionaal product 

en het aantal ingediende patenten. De eerste indicator geeft economi-

sche groei weer, de tweede de groei van de regionale innovatiekracht. 

De studente ging aan de slag, verzamelde regionale statistieken en 

analyseerde deze. Het leverde haar een mooie scriptie op,69 en mij 

interessant onderzoeksmateriaal, dat ik nu graag aan u presenteer.

dE RElATIE TussEn dE InsTITuTIOnElE vORMgEvIng En hET EcOnOMIsch 

PREsTEREn vAn REgIO’s

Heeft de manier waarop gemeenten in een regio op economisch ge-

bied samenwerken ook betekenis voor regionale economische ontwik-

kelingen? De onderzoeksgegevens laten in ieder geval zien dat WGR+-

regio’s het in economisch opzicht niet beter doen dan andere regio’s. 

Dat is opmerkelijk, zeker als we bedenken dat het kabinet deze regio’s 

extra taken en bevoegdheden heeft gegeven om een daadkrachtig eco-

nomisch beleid te kunnen voeren. Het lijkt erop dat intensieve inter-

gemeentelijke samenwerking niet heeft bijgedragen aan het succes 

van dit beleid. WGR+-regio’s laten tussen 2000 en 2009 zelfs een wat 

zwakkere economische groei zien dan de rest van het land, al zijn de 

verschillen verwaarloosbaar klein. Daar tegenover staat dat de econo-

mische innovatiekracht van WGR+-regio’s een gunstiger ontwikkeling 

69 Odink, M. (2013), Institutionele Vormgeving en Economische Prestaties: een onderzoek naar de relatie tus-
sen de institutionele vormgeving van een regio en het economisch presteren van een regio, bachelorscriptie 
bestuurskunde, Universiteit Twente. In dit onderzoek zijn de economische gegevens van Corop/NUTS-3 regio’s 
geanalyseerd. Omdat deze bij de regio’s Rotterdam, Utrecht en Parkstad Limburg niet geheel samenvallen met 
de WGR+regio’s kan dit enige vertekeningen opleveren, maar naar verwachting zijn die beperkt.  
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kent dan in andere regio’s, maar ook hier zijn de verschillen niet signi-

ficant.70 Toch wil dit niet zeggen dat de vormgeving van het regionale 

bestuur geen betekenis heeft voor economische ontwikkelingen. Het 

aantal gemeenten dat in een regio samenwerkt blijkt namelijk wel een 

duidelijk effect te hebben op economische groei, maar op een andere 

manier dan gedacht. Hoe meer gemeenten in een regio, hoe hoger de 

economische groei en hoe sterker de concurrentiekracht.71 Dit is in 

tegenspraak met de eerdergenoemde theorieën die stellen dat regio-

naal bestuur minder succes heeft als hiervoor veel gemeenten moeten 

samenwerken. Blijkbaar heeft de bestuurlijke versnippering van een 

regio ook positieve consequenties, hetgeen in lijn is met andere theo-

rieën die ervan uitgaan dat beleidsconcurrentie tussen gemeenten tot 

een beter regionaal beleid leidt.72 Als we dit verder analyseren, blijkt de 

bestuurlijke status van een regio (WGR+ of niet) wel enige betekenis te 

hebben. De relatie tussen het aantal gemeenten en economische groei 

is in WRG+-regio’s beduidend minder sterk dan in andere regio’s.73 

Het gaat om een klein aantal cases, dus voorzichtigheid is geboden 

bij het trekken van conclusies, maar de verschillen zijn opmerkelijk. 

Het lijkt erop dat de gunstige effecten van lokale verscheidenheid te-

niet worden gedaan door de hoogte van de onderhandelingskosten 

die nodig zijn om met veel gemeenten overeenstemming te bereiken 

over het gezamenlijk economisch beleid. Of dit ook het geval is, en hoe 

dit mechanisme precies werkt, moet nog worden onderzocht. Zoals 

er nog wel meer is om uit te zoeken. Zo is het goed mogelijk dat de 

WGR+-status van regio’s wel heeft bijgedragen aan beleidseffectiviteit 

70 De gemiddelde economische groei in WGR+-regio’s tussen 2000 en 2009 is 42%, tegen 46% in de rest van het 
land (df=1, F=0.925 sign.=0,343). In dezelfde periode nam het aantal ingediende patenten in WGR+-regio’s af 
met 1,6%, tegen een daling met 9,1% in de rest van het land (df=1, F=0.401, sign.=0.531).

71 De relatie tussen het aantal gemeenten in een regio en de economische groei tussen 2000 en 2009 is, uitge-
drukt in Spearman’s Rho 0,389 (significant op 0.01-niveau). De relatie tussen het aantal gemeenten en het 
aantal ingediende patenten is minder sterk en niet significant.

72 Ostrom, V., C.M. Tiebout, R. Warren (1961), ‘The Organization of Government in Metropolitan Areas’, in: Ameri-
can Political Science Review 55(4) 831-842. Zie ook: Boyne, G.A. (1996), ‘Competition and Local Government: a 
Public Choice Perspective’, in: Urban Studies 33(4), pg. 703-721.

73 De correlatie tussen het aantal gemeenten en economische groei is, uitgedrukt in Spearman’s Rho 0.27 
(sig=0.267) in WGR+-regio’s en 0,470 (sig=0.08) in andere regio’s.   
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op andere terreinen als woningbouw of infrastructuur, maar omdat er 

hierover geen gegevens voorhanden zijn kunnen hierover geen uitspra-

ken worden gedaan. Ook is het denkbaar dat de betekenis van WGR+-

regio’s in samenhang moet worden gezien met de aanwezigheid van 

krachtige coalities van besturen, bedrijven en kennisinstituten. Maar 

ook hierover valt nu nog weinig zinnigs te zeggen. De gepresenteerde 

gegevens maken in ieder geval duidelijk dat het presteren van een regio 

niet alleen afhankelijk is dan van institutionele factoren. In mijn betoog 

vonden we hiervoor al theoretische aanwijzingen, die nu dus ook door 

onderzoeksgegevens lijken te worden bevestigd. Het belang van de be-

stuurlijke vormgeving van de regio moet dus wat worden gerelativeerd. 

OndERzOEksAgEndA

Het hier gepresenteerde mini-onderzoek naar de relatie tussen de in-

stitutionele vormgeving van regio’s en het economisch presteren er-

van staat in een lange traditie van vooral Amerikaanse studies. Zo is 

er onderzoek dat aantoont dat  – ook als gecontroleerd wordt voor 

verschillen in de economische structuur – Amerikaanse stadsregio’s 

een grotere inkomensgroei laten zien als er sprake is van een overkoe-

pelend regionaal bestuur.74 Hier tegenover staat echter een veelheid 

aan andere onderzoeken, die bij elkaar een veel minder duidelijk beeld 

geven. De betekenis van regionale bestuursvormen voor de regionale 

economie is afhankelijk van een complex geheel van nog niet opgehel-

derde omgevingsfactoren; daar moeten we het voorlopig mee doen.75 

Een vaststelling die overeen lijkt te komen wat ik al eerder heb gesteld: 

het functioneren van regio’s is afhankelijk van het samenspel tussen 

74 Nelson, A.C., K.A. Foster (1999), ‘Metropolitan governance structure and income growth’, in: Journal of Urban 
Affairs, 21(3), pg. 309-324.

75 Kim, J.H., N. Jurey (2013), ‘Local and regional governance structures: fiscal, economic, equity and environmen-
tal outcomes’, in: Journal of Planning Literature 28(2), pg. 111-123.
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politieke, institutionele en sociaal-culturele omstandigheden.76 Om 

het functioneren van een regionaal bestuur te kunnen begrijpen, moet 

ook de regionale strategie en de regionale samenleving worden bestu-

deerd. En dat is precies dat ik de komende jaren wil gaan doen. Zodat ik 

beter snap hoe Twente en andere regio’s zichzelf in de vaart der volke-

ren opstuwen.  Allereerst wil ik het hier gepresenteerde onderzoek ver-

der uitwerken, verdiepen en verbreden tot een internationaal-vergelij-

kende studie. Daarvoor moeten de prestatie-indicatoren van regionale 

besturen worden verfijnd, terwijl de factoren die dit kunnen verklaren 

moeten worden uitgebreid. Niet alleen met institutionele kenmerken, 

maar ook met lastig te operationaliseren variabelen die betrekking heb-

ben op de sociaal-culturele context waarin het regionale beleid wordt 

ontwikkeld. Ter aanvulling op dit grotendeels kwantitatieve onderzoek, 

stel ik een aantal kwalitatieve casestudies voor naar de ontwikkeling 

van regionale regimes, waarbij ik vooral benieuwd ben naar de insti-

tutionele, politieke en sociaal-culturele factoren die hierop van invloed 

zijn. Ook de nieuwe regionale regimes op het gebied van zorg, welzijn 

of werk en inkomen die door de decentralisaties van deze taken gaan 

ontstaan, krijgen mijn aandacht. Tot slot denk ik aan meer praktijkge-

richte onderzoeken naar experimenten met vormen van regionale de-

mocratie die de regio als nieuwe politieke ruimte kunnen opvullen. Als 

politicoloog in de bestuurskunde gaat mijn interesse ook hier naar uit. 

76 Zie bijvoorbeeld: Beugelsdijk, S., T. van Schaik (2005) ‘Social capital and growth in European regions: an 
empirical test’, in Journal of Political Economy 21(3), 301-324.
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dere leerstoel. Ook een woord van dank voor het warme welkom van 

mijn nieuwe collega’s van de vakgroep bestuurskunde. Ik trappel om 

meer steentjes bij te dragen aan de profilering van het Twentse be-
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leerkring regionale samenwerking staan we aan het begin van iets dat 

straks veel moois gaat opleveren, dat weet ik zeker. Ik hoop de kruis-

bestuiving tussen adviespraktijk en wetenschap – waarvan deze rede 

een voorbeeld is – de komende jaren verder vorm te geven. Ook een 

dankwoord aan iedereen die me wetenschappelijk heeft gevormd: mijn 

oud-collega’s van de universiteiten van Maastricht, Nijmegen en Til-

burg. Daarbij denk ik niet alleen aan de hooggeleerde Arno Korsten, 
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van Ostaaijen, Ted van de Wijdeven en Linze Schaap. Niet hoog- 

geleerd, maar ik heb wel veel van hen geleerd. Dat geldt ook voor de 

77 Speciale dank voor Henk van der Kolk (vakgroep bestuurskunde UT), Sandra van der Steen (regio Twente) en 
Rodney Weterings die eerdere versies van deze tekst kritisch hebben becommentarieerd.
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vele regiobestuurders, raadsleden, wethouders, burgemeesters, ge-

meentesecretarissen, griffiers en andere ervaringsdeskundigen met 

wie ik in verschillende verbanden van gedachten heb mogen wisselen. 

Jullie kennis en kunde is in deze oratie neergeslagen, naar ik hoop. 

Dankbaarheid is de moeder aller deugden, zei Cicero lang geleden, dus 

ik ga nog even door. Ik richt me allereerst tot ‘spa en sma’, mijn vader 

en moeder. Ik dank deze toga in meer dan één opzicht aan jullie. Jul-

lie zorgzaamheid en warmte hebben me gebracht waar ik nu sta. Ook 

mijn dochters Noortje, Lidewij en Karlijn moet ik hiervoor bedanken. 

Jullie weten zelf wel waarom. Ik ben vreselijk trots op jullie. Tot slot 

dank ik Mirjam. Het levenspad dat we al bijna 35 jaar samen bewan-

delen kende klim- en klauterpartijen en was soms wat glibberig, maar 

het heeft ons ook prachtige panorama’s en vergezichten opgeleverd. 

Ik dank je voor alle raadsels die geen wetenschapper kan ontrafelen. 

Ik heb gezegd.
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