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Voorwoord



Vanaf de start met de Master Planologie aan de Radboud Universiteit, word je als student geconfronteerd 

met de voorbereiding van je scriptie. Hierdoor word je al in een vroeg stadium aan het denken gezet 

over het kiezen van een onderwerp en het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Het resultaat van 

deze grondige voorbereiding is dat ik uiteindelijk een vliegende start kon maken met het onderzoek. In 

februari 2012 kreeg ik de mogelijkheid om deel te nemen aan een tweedaagse excursie van het Forum 

Stedelijke Regio’s. Deze bijeenkomst, met als gastheer de Regio Groningen-Assen, stond in het teken van 

regionale woningbouwafstemming. Betrokkenen van regionale samenwerkingsarrangementen uit heel 

het land deelden tijdens deze dagen hun ervaringen op dat terrein. Hier bleek al snel dat iedere regio een 

eigen aanpak hanteert. Aan de hand van dit inzicht raakte ik gefascineerd met het thema en ben ik mijn 

onderzoeksvoorstel verder gaan uitwerken. Het schrijven van een scriptie is niet iets wat je even uit de 

losse pols in een paar weken opknapt. Ik heb deze periode dan ook als een uitdaging ervaren, zeker gezien 

de verwerking van het grote aantal interviews en de combinatie van deze studie met een stage bij het 

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Bij het SRE heb ik van dichtbij mogen meemaken wat het werk 

van een formeel regionaal samenwerkingsarrangement precies inhoudt. Mede dankzij mijn fijne collega’s 

heb ik met veel plezier deze stage doorlopen en bovendien veel geleerd over regionale samenwerking. 

Deze scriptie is niet enkel het resultaat van mijn eigen inspanningen. Een bijzonder woord van dank gaat 

dan ook uit naar mijn interne begeleider van de Radboud Universiteit; Prof. Dr. Erwin van der Krabben. 

Zijn uitgebreide ervaring binnen het vak heeft geleid tot praktische inzichten die het onderzoek telkens 

in de juiste richting hebben geleid. Daarnaast ben ik erg blij dat hij mij het vertrouwen en de vrijheid 

heeft gegeven om mijn afstudeerwerk naar eigen inzicht vorm te geven. Verder wil ik Dr. Edwin Buitelaar 

(PBL) bedanken voor zijn feedback in de oriëntatiefase van mijn onderzoeksvoorstel. Eveneens wil ik graag 

Bianca Dekker (destijds NIROV) bedanken voor mijn deelname aan de excursie van het Forum Stedelijke 

Regio’s. Als laatste mogen uiteraard mijn respondenten uit de verschillende regio’s hier niet ontbreken. 

Ondanks overvolle agenda’s, waren zij allen zeer bereidwillig om hun medewerking te verlenen aan dit 

onderzoek. Hen wil ik dan ook bijzonder bedanken voor de tijd die zij voor mij wilden vrijmaken om met 

mij van gedachten te wisselen.  

Na afloop kan ik met een tevreden gevoel terugkijken op mijn afstudeerwerk en de studie Planologie aan 

de Radboud Universiteit. Gedurende deze periode heb ik bijna het gehele land doorkruist en met vele 

mensen gepraat. Het merendeel van deze inzichten heb ik kunnen verwerken in dit onderzoek. Ik wens 

u als lezer veel plezier met het inkijken van mijn afstudeerscriptie. Mocht u naar aanleiding hiervan nog 

vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen via LinkedIn.com.  

Tom Verbruggen

Mill, augustus 2012

Herengracht - Amstel Amsterdam
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Samenvatting



De woningmarkt heeft sinds enkele decennia het lokale karakter ingeruild voor een sterk regionaal 

karakter. Dit betekent in de praktijk dat wanneer in een bepaalde gemeente een woningbouwplan wordt 

ontwikkeld, dat dit van grote invloed kan zijn op de bouwontwikkelingen in de buurgemeenten. De 

onderlinge afhankelijkheid is daardoor erg groot. Daar komt bij dat in het grootste deel van Nederland de 

woningbouwplannen (tijdelijk) onder druk zijn komen te staan als gevolg van de crisis in de woningmarkt. 

Hierdoor zitten concurrerende woningbouwplannen elkaar in de weg omdat er sprake is van een te 

lage voorverkoop om de plannen in aanbouw te nemen. In de krimpregio’s van Nederland komt hier 

nog eens bij dat er sprake is van een structureel lagere vraag naar woningen, waardoor de regionale 

plancapaciteit drastisch naar beneden bijgesteld moet worden. Naast regionale inspanningen voor de 

beheersing van de toevoegingen, steekt in vrijwel geheel Nederland een structurele verschuiving in de 

bevolkingssamenstelling op. Vergrijzing en ontgroening zorgen voor een structureel andere vraag naar 

woningen in kwalitatieve zin. Daarbij zijn de verschillen in Nederland groot en met name krimpregio’s zijn 

als gevolg van deze transitie naarstig op zoek naar manieren om de woningvoorraad te herstructureren 

om deze toekomstbestendig te maken. 

Vanwege deze ontwikkelingen lijkt regionale samenwerking een belangrijke voorwaarde voor een 

duurzaam woningaanbod, welke past bij de toekomstige ontwikkelingen die op de regio af komen. 

Iedere regio blijkt daarbij een geheel eigen aanpak te hanteren. De vraag is echter hoe effectief deze 

regionale samenwerkingsarrangementen zijn bij het komen tot een regionale afstemming van 

woningbouwprogramma’s. In dit afstudeerwerk wordt het verband onderzocht tussen de beide 

contextuele factoren ‘mate van institutionalisering’ van het samenwerkingsarrangement en de ‘socio-

economische situatie’ van de regio en de effectiviteit van het samenwerkingsarrangement om tot 

regionale afstemming van woningbouwprogramma’s te komen. Aan de hand van een casestudystrategie 

worden vier regionale samenwerkingsarrangementen onderzocht. Dit zijn; Metropoolregio Amsterdam, 

Regio Achterhoek, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en Parkstad Limburg. Met behulp van een 

theoretische achtergrond van de interactieproces-factoren; ‘sense of urgency’, ‘leiderschap’, ‘netwerken’, 

‘prisoner’s dilemma’, ‘draagvlak’ en ‘visie’, wordt gekeken hoe deze aspecten van samenwerking beïnvloed 

worden door de beide contextuele factoren van de samenwerkingsarrangementen en welke uitwerking 

dit vervolgens heeft op de effectiviteit van het samenwerkingsarrangement om tot regionale afstemming 

van woningbouwprogramma’s te komen. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de ‘mate van institutionalisering’ van het samenwerkingsarrangement 

nauwelijks van invloed is op de effectiviteit om tot regionale afstemming van woningbouwprogramma’s 

te komen bij de onderzochte casestudyregio’s. De interactieproces-factoren werden niet aantoonbaar 

onderscheidend beïnvloed door deze contextuele factor. Er is dan ook geen duidelijk verband aan te 

tonen tussen de effectiviteit van de formele samenwerkingsarrangementen in relatie tot de informele 

samenwerkingsarrangementen. Toch is hier een belangrijke kanttekening op zijn plek. Naarmate de 

regionale afspraken concreter worden en hun doorwerking moeten vinden in de strategie van de lokale 

partners, groeit de behoefte om deze afspraken te formaliseren. Ondanks dat dit onderzoek onderschrijft 

dat een formele status van de regio niet van doorslaggevend belang is bij de effectiviteit van het 

samenwerkingsarrangement om tot afstemming van woningbouwprogramma’s te komen, geldt dit dus 

enkel voor de eerste fasen van het samenwerkingsproces. Naarmate de regionale afspraken concreter 

worden, blijkt namelijk wat de deelnemende partijen moeten inleveren ten behoeve van het collectief. 

Hierbij komt de interactieproces-factor van het ‘prisoner’s dilemma’ sterk naar voren. Het onderzoek 

toont aan dat deze factor in alle casestudygebieden een grote rol speelt. De vraag is dan ook sterk of 

de gezamenlijke afspraken in blijvende mate steun zullen ontvangen in de toekomst. Daarnaast moet 

blijken of dat individuele partijen ook werkelijk bereid zijn om water bij de wijn te doen en zich niet ten 

koste van de ander onthouden van de gemaakte afspraken. Om het vertrouwen en de continuïteit van de 

samenwerking ook in de toekomst te kunnen waarborgen, lijkt een formalisering van de afspraken daarom 

in een vervolgfase toch een noodzakelijke stap.

Fase 2 Park Hoogveld Heerlen
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De contextuele factor ‘socio-economische situatie’ van de regio blijkt wel van invloed op de effectiviteit om 

tot regionale afstemming van woningbouwprogramma’s te komen. Deze factor heeft de interactieproces-

factoren dermate beïnvloed dat de onderzochte krimpregio’s effectiever bleken dan de onderzochte 

groeiregio’s, bij de regionale afstemming van woningbouwprogramma’s. Ondanks dat ook in de groeiregio’s 

belangrijke stappen vooruit zijn gezet op het gebied van afstemming, blijkt dat in de krimpregio’s de 

doorwerking van deze afspraken op het lokale niveau een betere navolging heeft. Het echt doorpakken 

op het gebied van afstemming, prioritering en fasering op lokale schaal, daar lopen de krimpregio’s al 

een paar stappen voor, terwijl deze doorwerking van de afspraken op het lokale schaalniveau wat op de 

achtergrond blijft hangen in de groeiregio’s. De sense of urgency bij een socio-economische situatie van 

krimp speelt hierbij een grote rol. Als gevolg van deze acute noodzaak wordt in de krimpregio’s meer 

leiderschap getoond, het draagvlak voor regionale maatregelen op lokale schaal is groter en het netwerk 

van de samenwerkende partijen blijkt hechter en diverser van aard. Dit werkt vervolgens ook door in de 

resultaten van deze samenwerkingsarrangementen. Hier kan lering uit worden getrokken. Het is daarom 

verstandig om ook in groeiregio’s de samenwerking rond een urgent thema te creëren. Ondanks dat 

de acute noodzaak voor groeiregio’s zich veel minder aandient om ook op het kleiner schaalniveau tot 

afstemming, prioritering en fasering te komen, is deze tijd van crisis misschien wel het juiste moment 

om partijen tot een intensievere samenwerking te bewegen. Onder het alom bekende motto “Never 

waste a good crisis”, moet nu juist doorgepakt worden. Alleen dan is het mogelijk om tot een intensievere 

regionale samenwerking te komen en de bouwproductie in deze groeiregio’s weer op een voldoende 

niveau te brengen.
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Inleiding

Hoofdstuk 1 



Abel Tasmanstraat Aalten

Aanleiding

De financiële crisis die inmiddels is verworden tot algemene economische crisis heeft tal van uitwerkingen op 

de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Projectontwikkelaars hebben te maken met een teruglopende 

vraag naar woningen en daarmee stagneert de woningbouwproductie. Woningbouwcorporaties zien 

de waarde van hun vastgoed dalen en staan voor enorme reconstructieopgaven en komen daardoor in 

de problemen met de bedrijfsvoering. Daarnaast spelen er ook problemen bij gemeenten, die nu met 

grondposities zitten die in de boeken staan als winst, maar waarvan misschien nooit een kavel verkocht 

zal worden. Het daadwerkelijk erkennen van deze situatie leidt tot het afboeken van de waarde van 

gronden. Zo stapten op 9 februari 2012 de resterende wethouders van de gemeente Apeldoorn op nadat 

zij erkenden dat er ernstige fouten zijn gemaakt met risicovolle grondaankopen in het verleden. In het 

slechtste scenario kampt de gemeente met een financiële strop van bijna 200 miljoen Euro (NOS, 2012a). 

Een dag daarvoor bracht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar buiten dat de crisis in de 

bouwsector alleen maar erger zal worden dit jaar. Het EIB verwacht een afname van de bouwproductie met 

3,5% in 2012. Daarbij zal de nieuwbouw van woningen in dit jaar met 4,5% krimpen. Na een erg bescheiden 

groei in 2013 verwacht het instituut pas vanaf 2014 weer een significant herstel van de bouwproductie 

(NOS, 2012b). 

Behalve deze conjuncturele problemen groeit, sinds het verschijnen van het rapport ‘Structurele 

bevolkingsdaling: Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers’ in 2006, de aandacht voor een 

structureel lagere vraag naar woningen in voornamelijk perifere regio’s in Nederland (Derks et al., 2006, 

p. 54). De effecten van zowel de conjuncturele ontwikkelingen, als ook de structurele demografische 

veranderingen, verschillen regionaal aanzienlijk. Desalniettemin laat een groot deel van Nederland een 

significante planovercapaciteit zien. Illustratief voor dit gegeven is het onderzoek van het Nirov (2010), 

waarbij prognoses en plannen tegen elkaar zijn weggestreept. Met in acht name van het gegeven 

dat gemiddeld een deel van de plannen om verschillende redenen niet uitgevoerd zal worden, is een 

plancapaciteit tussen de 100 – 130 % gewenst. De resultante van dit onderzoek laat een flink overschot aan 

woningbouwplannen zien tot 2025. Dit is weergegeven in figuur 1.1. 

Figuur 1.1: Regionale planning woningbouw in procenten afgezet tegen prognose woningbouwbehoefte tot 2025 (Nirov, 2010, 

p. 10).
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Ondanks dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de gebruikte data voor het onderzoek en de 

gehanteerde methode – niet iedere gemeente levert namelijk gegevens aan voor ‘De Nieuwe Kaart’ en 

bouwplannen met minder dan 10 woningen worden niet meegenomen – bewijst het onderzoek toch haar 

waarde. Het resultaat is een grove schatting die planologische capaciteit en prognoses van de behoefte 

aan elkaar koppelt. In Nederland wordt de exacte plancapaciteit namelijk niet centraal bijgehouden en 

bewaakt, dus er bestaan geen precieze actuele gegevens rond dit thema. Het doordrongen raken van 

deze overcapaciteit, maar ook van de ondercapaciteit die in figuur 1.1 naar voren komt, doet de discussie 

rond regionale samenwerking en de effectiviteit van regionale afstemming van woningbouwprogramma’s 

oplaaien. 

Rond dit thema organiseerde het Forum Stedelijke Regio’s haar eerste bijeenkomst van 2012 met als gastheer 

de Regio Groningen-Assen. Afgevaardigden van verschillende regionale samenwerkingsarrangementen 

kwamen bijeen om hun ervaringen te delen met betrekking tot het centrale thema van regionale 

afstemming van woningbouwprogramma’s. Een algemeen gedragen zienswijze van de deelnemers van de 

bijeenkomst was dat er duidelijk behoefte is aan institutionele innovatie waarbij de huidige tijd dwingt om 

over de gemeentegrens heen te kijken. Samenwerking is noodzakelijk en enkel het naar beneden bijstellen 

van de plancapaciteit is niet voldoende. Er dienen ook regionale afspraken gemaakt te worden welke 

projecten doorgang mogen vinden en welke niet. Daarbij zouden de kaders voor ontwikkeling strakker 

gehanteerd moeten worden, maar daarbinnen zou meer ruimte moeten zijn voor flexibiliteit en kwaliteit. 

Dit besef werd breed gedragen door zowel afgevaardigden van groeiregio’s zoals de Drechtsteden, als ook 

krimpregio’s zoals bijvoorbeeld Parkstad Limburg. Daarnaast werd deze gedachte ondersteund door zowel 

formeel geïnstitutionaliseerde samenwerkingsarrangementen zoals de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, als 

ook minder formeel verankerde samenwerkingsarrangementen zoals de Regio Groningen-Assen. 

Ondanks de waardevolle uitwisseling van informatie, leidde de bijeenkomst niet tot vernieuwende 

inzichten over strategieën en ook ontbrak het aan nieuwe inzichten over welke aanpak effectief lijkt te zijn 

om tot regionale afstemming van woningbouwprogramma’s te komen. De vraag waar dit onderzoek dan 

ook een antwoord op wil vinden is hoe effectief verschillende regionale samenwerkingsarrangementen zijn 

bij het afstemmen van woningbouwprogramma’s. Daarbij wordt de aanname gedaan dat de contextuele 

factoren ‘mate van institutionalisering’ en ‘socio-economische situatie’ van invloed zijn op de effectiviteit 

van deze samenwerking. In hoofdstuk 2 wordt aan de hand van de vakliteratuur dieper ingegaan op deze 

veronderstelling.

Figuur 1.2: Afgevaardigden van verschillende regionale samenwerkingsarrangementen in discussie met de ontwikkelwereld, 

het bankwezen, de makelaarsbranche en de bestuurswereld tijdens de bijeenkomst van het Forum Stedelijke Regio’s in het 

Provinciehuis van Groningen, februari 2012.
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1.2

1.3

Afbakening doelstelling

Uit voorgaande aanleiding vloeit de doelstelling van dit onderzoek voort. Het doel van het onderzoek is om 

een beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van regionale samenwerkingsarrangementen voor afstemming 

van woningbouwprogramma’s in hun verschillende institutionele en socio-economische context. Daarbij 

gaat het om een mediërende, ofwel indirecte, relatie (Doorewaard, 2007). Uit het theoretisch kader zal 

namelijk blijken dat hoewel iedere samenwerking zijn eigen dynamiek kent, er procesmatige factoren te 

benoemen zijn die overal en altijd terugkeren tijdens het interactieproces van belanghebbenden in een 

samenwerkingsarrangement. De vraag is hoe deze worden beïnvloed door de beide contextuele factoren 

en welke uitwerking dit vervolgens heeft op de effectiviteit van het samenwerkingsarrangement. Van 

de gevonden resultaten kan lering worden getrokken voor betrokkenen in de samenwerkingspraktijk 

voor afstemming van woningbouwprogramma’s. Het komt namelijk nog te vaak voor dat dezelfde 

‘fouten’ opnieuw worden gemaakt (Van de Laar, 2010, p. 209). Het is nadrukkelijk niet de bedoeling 

om succesfactoren te identificeren. Het doel is juist aan te tonen, op basis van de interactieproces-

factoren voortkomend uit de literatuur, wat het verband is tussen de specifieke institutionele en socio-

economische context en de effectiviteit van verschillende regionale samenwerkingsarrangementen voor 

afstemming van woningbouwprogramma’s. Aan de hand hiervan kunnen knelpunten en successen van 

de samenwerking verklaard worden. Het conceptueel model in figuur 1.3 verbeeldt het te onderzoeken 

verband binnen deze scriptie. 

Figuur 1.3: Conceptueel model

Onderzoeksvragen

Ter beantwoording van het onderzoeksdoel zijn in deze paragraaf een hoofdvraag met deelvragen 

geformuleerd om het onderzoek te definiëren en te structureren. Alvorens antwoord kan worden gegeven 

op de hoofdonderzoeksvraag wordt er eerst antwoord gezocht op de deelvragen die stapsgewijs tot de 

beantwoording van de hoofdonderzoeksvraag leiden. Daarbij vormen de deelvragen geen onderzoeksdoel 

op zich. Zij dienen enkel ter structurering van het onderzoek. 

Hoofdonderzoeksvraag (HO): 

“Bestaat er een verband tussen de effectiviteit van regionale samenwerkingsarrangementen voor 

afstemming van woningbouwprogramma’s en de institutionele- en socio-economische context van dat 

samenwerkingsarrangement?”

IN
LE

ID
IN

G
   

   
   

 V
ER

D
IE

P
IN

G
   

   
   

 T
H

EO
R

ET
IS

C
H

 K
A

D
ER

   
   

   
 S

TR
A

TE
G

IE
 &

 M
ET

H
O

D
E 

   
   

   
C

A
SE

ST
U

D
IE

S 
(M

) (
A

) (
E)

 (P
)  

   
   

  S
Y

N
TH

ES
E 

&
 C

O
N

C
LU

SI
E

1

Onafhankelijke variabele:
type samenwerkings-

arrangement naar ‘institutionale 
context’ en ‘socio-economische 
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Deelonderzoeksvragen (DO):

1. Wat is de noodzaak van regionale samenwerking bij afstemming van woningbouwprogramma’s?

2. Wanneer is de strategie van een samenwerkingsarrangement effectief voor afstemming van 

woningbouwprogramma’s?

3. Welk type samenwerkingsarrangementen zijn op basis van de bestudeerde literatuur relevant voor dit 

onderzoek?

4. Welke interactieproces-factoren binnen een samenwerkingsarrangement hangen samen met de beide 

contextuele factoren ‘mate van institutionalisering’ en ‘socio-economische situatie’ van de regio?

5. Hoe komen de interactieproces-factoren die samenhangen met de beide contextuele factoren tot 

uiting in de vier cases?

6. Wat is het verband tussen de gecombineerde uitkomsten van interactieproces-factoren en de 

effectiviteit om tot regionale afstemming van woningbouwprogramma’s te komen?

Wetenschappelijke relevantie van het onderzoek

Voor de relevantie van dit onderzoek wordt eerst gekeken naar de wetenschappelijke relevantie, ofwel 

de bijdrage van het onderzoek aan planning theorie. De wetenschappelijke uitdaging van dit onderzoek 

zit in de vergelijkingsslag tussen vier cases op het snijvlak van de mate van institutionalisering en de 

socio-economische situatie van de regio. Tal van onderzoek is gedaan naar succes en faalfactoren 

van regionale samenwerkingsarrangementen (Duijts, 2011 / Saris et al., 2011a / Van de Laar, 2010). 

Maar in de wetenschappelijke literatuur is nog weinig aandacht besteed aan de relatie tussen 

beide contextuele factoren in samenhang met het samenwerkingsarrangement. Daarnaast is het 

wetenschappelijk relevant om de theorie van het organiserend vermogen (Van den Berg et al., 2002) van 

samenwerkingsarrangementen en de geïdentificeerde interactieproces-factoren die benoemd worden in 

de corresponderende literatuur, te toetsen aan de beide contextuele factoren binnen dit onderzoek. De 

vraag is dan ook in hoeverre de factoren binnen het organiserend vermogen beïnvloed worden door 

enerzijds ‘de mate van institutionalisering’ van regionale samenwerkingsarrangementen en aan de andere 

zijde ‘de socio-economische situatie’ van regio’s. Vervolgens is het de vraag in hoeverre de effectiviteit van 

een samenwerkingsarrangement voor afstemming van de woningbouwprogramma’s hierdoor beïnvloed 

wordt. 

Maatschappelijke relevantie van het onderzoek

Behalve de wetenschappelijke relevantie is er ook sprake van maatschappelijke relevantie, ofwel de bijdrage 

van het onderzoek aan een hedendaags planningsvraagstuk. Ondanks dat regionale samenwerking 

op tal van beleidsterreinen in Nederland plaatsvindt, is een keuze gemaakt voor het vraagstuk van 

regionale samenwerking rond woningbouwprogramma’s. Evenals bijvoorbeeld bij de problematiek 

rond de kwantitatieve overcapaciteit en veroudering van bedrijventerreinen, speelt het vraagstuk van 

woningbouwprogramma’s op grote schaal in een groot deel van de Nederlandse regio’s. Toch is er al 

veel langer aandacht voor de problematiek rond bedrijventerreinen. Zo formuleerde de commissie 

Noordanus concrete aanknopingspunten voor een effectief regionaal beleid om tot een zorgvuldige 

planning, afstemming en een duurzaam beheer van het areaal bedrijventerreinen te komen. Vergelijkbare 

inspanningen zijn veel minder geleverd voor regionale samenwerking rond woningbouwprogramma’s. 

Nog steeds rest de belangrijke vraag hoe we regionaal samen moeten werken op dit terrein. Dat dit 

vraagstuk urgent is blijkt wel uit de vele artikelen in kranten. “Regiogemeenten: niet goed op elkaar 

gelet” (Gelderlander, 2010), “Bouwbeleid verlangt sturing van provincie” (Gelderlander, 2011), “Regionale 

1.4
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afstemming; verleiding tot concurrentie blijft groot” (Nirov, 2010) en “Regio worstelt met bouwstop” 

(Dagblad de Limburger, 2011). Deze kleine greep bewijst dat er sprake is van een landelijk fenomeen met 

ernstige maatschappelijke en financiële gevolgen, wanneer er niet adequaat gehandeld wordt. Enerzijds 

zijn er dus signalen van een disfunctionerende regionale samenwerking. Anderzijds staat in het voormalig 

regeerakkoord tussen CDA en VVD beschreven dat het kabinet zal komen met voorstellen tot afschaffing 

van de Wgr-plus status van stedelijke gebieden in Nederland (VVD-CDA, 2010, p. 4), een van de meest 

verankerde regionale samenwerkingsvormen in Nederland. Vanwege de val van het kabinet, in april 2012, 

is de toekomst van de Wgr-plus regio’s erg onzeker. De kans blijft groot dat de formele institutionele status 

komt te vervallen en daarmee ook de gelden en middelen die de Wgr-plus regio tot z’n beschikking heeft. 

Dit kan weer grote gevolgen hebben voor het gevoel om gezamenlijk tot oplossingen te komen voor een 

regionaal georiënteerd woonbeleid. Gezien dit gegeven is het interessant om te kijken naar hoe effectief 

vrijwillige samenwerkingsverbanden zijn in relatie tot de geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden 

in zowel situaties met demografische groei als krimp. Uiteindelijk kan het onderzoek met haar bevindingen 

bijdragen aan de vraag wat organisatorisch en procesmatig nu werkelijk van belang is bij samenwerking 

om tot afstemming van woningbouwprogramma’s te komen. Gemeenten binnen een regio weten 

vaak maar al te goed dat het noodzakelijk is om tot een regionale afstemming te komen van de 

woningbouwprogramma’s, zowel in een situatie van demografische groei, maar zeker ook met krimp. Toch 

blijkt samenwerking op dit vlak vaak moeizaam tot stand te komen. Wat zit hier achter? En hoe zou een 

samenwerkingsarrangement hier beter op kunnen inspelen? Gezamenlijk vormt dit dus een belangrijke 

maatschappelijke aanleiding voor het onderzoek.  

Leeswijzer

Voor een snelle indruk van dit onderzoek wordt verwezen naar de samenvatting. Daarnaast is aan het 

eind van elk hoofdstuk een kader opgenomen met de belangrijkste bevindingen uit dat hoofdstuk 

opgesomd. De structuur van deze scriptie is weergegeven in figuur 1.4. Hoofdstuk 1 stond in het teken 

van een inleiding op het onderwerp van het onderzoek. Daarbij is de afbakening van de doelstelling 

van het onderzoek aan bod gekomen en is de hoofdonderzoeksvraag gepresenteerd in samenhang 

met de deelonderzoeksvragen. Daarnaast is de wetenschappelijke- en maatschappelijke relevantie van 

het onderzoek nader toegelicht. Hoofdstuk 2 is een verdieping en daarbij wordt allereerst aan de hand 

van deelonderzoeksvraag 1 aandacht besteed aan de vraag waarom het überhaupt noodzakelijk is om 

woningbouwprogramma’s op regionale schaal af te stemmen. Daarna wordt in deelonderzoeksvraag 

2 een nadere definiëring van het begrip ‘effectiviteit’ gegeven. Ook wordt dieper in gegaan op de 

beide contextuele factoren ‘mate van institutionalisering’ en ‘socio-economische situatie’ van de 

samenwerkingsarrangementen en de vraag waarom het aannemelijk is dat beide van invloed zijn op de 

effectiviteit van regionale samenwerkingsarrangementen voor afstemming van woningbouwprogramma’s. 

Hieruit volgt het antwoord op deelonderzoeksvraag 3, waarbij nader wordt in gegaan op de vraag welk 

type samenwerkingsarrangementen relevant zijn voor dit onderzoek. Hoofdstuk 3 staat in het teken van 

het theoretisch kader voor dit onderzoek. Hier wordt antwoord gezocht op deelonderzoeksvraag 4. Het 

is daarbij zaak om te bepalen welke interactieproces-factoren binnen een samenwerkingsarrangement 

relevant zijn voor dit onderzoek. Hoofdstuk 4 gaat dieper in op de strategie en methode van dit 

onderzoek. Daarin wordt een nadere toelichting gegeven op de keuze voor een casestudystrategie en de 

onderzoeksmethode van semi-gestructureerde expertinterviews. In hoofdstuk 5 worden de uitwerkingen 

gepresenteerd van de vier casestudies. Hierbij wordt telkens in gegaan op zowel de ‘mate van 

institutionalisering’ van het samenwerkingsarrangement en de ‘socio-economische situatie’ van de regio. 

Daarna worden de interactieproces-factoren van het samenwerkingarrangement uitgewerkt. Uiteindelijk 

volgt een paragraaf over de resultaten van het samenwerkingsarrangement en een evaluatie daarvan. In 

hoofdstuk 6 worden deze onderzoeksresultaten bij elkaar gebracht in de vorm van een synthese en hieruit 

volgt de conclusie van het onderzoek. Aan de hand van deze conclusie en een reflectie op het onderzoek 

worden afsluitend enkele aanbevelingen gedaan.

1.6
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Figuur 1.4: Schematische structuur van deze scriptie

Hoofdstuk 2
Verdieping

(DO 1, 2 & 3)

Hoofdstuk 3
Theoretisch kader

(DO 4)

Hoofdstuk 1
Inleiding

Hoofdstuk 6
Synthese & conclusie

(DO 6, HO)

Case 1:
Metropoolregio Amsterdam

Case 2:
Regio Achterhoek

Case 3:
Samenwerkingsverband 

Regio Eindhoven

Case 4:
Parkstad Limburg

Hoofdstuk 5
Casestudies

(DO 5)

Hoofdstuk 4
Strategie & methode
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Verdieping

Hoofdstuk 2 



Voormalige mijnbouwkolonie Landgraaf

2.1

Dit hoofdstuk is een verdieping waarbij allereerst in paragraaf 2.1 aandacht wordt besteed aan de vraag 

waarom regionale afstemming van woningbouwprogramma’s überhaupt van belang is en wat de 

noodzaak is van regionale samenwerking op dit terrein. Daarna wordt in paragraaf 2.2 de definitie van 

‘effectiviteit’ binnen dit onderzoek beschreven. Paragraaf 2.3 staat in het teken van de operationalisering van 

het conceptueel model uit hoofdstuk 1. Daarbij wordt dieper in gegaan op de beide contextuele factoren 

‘mate van institutionalisering’ en ‘socio-economische situatie’ van de samenwerkingsarrangementen 

en de vraag waarom het aannemelijk is dat beide van invloed zijn op de effectiviteit van het regionaal 

samenwerkingsarrangement voor afstemming van woningbouwprogramma’s. In lijn met deze resultaten 

wordt op basis van de bestudeerde literatuur in paragraaf 2.4 antwoord gegeven op de vraag welk type 

samenwerkingsarrangementen voor afstemming van woningbouwprogramma’s binnen dit onderzoek 

relevant zijn.  

De noodzaak van regionale samenwerking bij afstemming van woningbouw-
programma’s

Aan de basis van regionale samenwerking staan vaak urgente problemen, uitdagingen of een lonkende 

stip op de horizon, waar niet adequaat op geanticipeerd kan worden met de huidige bestuurlijke 

inrichting van Rijk, provincies en gemeenten. Voor deze ruimtelijk-economische kwesties is de regio het 

meest logische schaalniveau om effectieve oplossingen te bieden (Saris, et al., 2011b, pp. 6-23). Daarbij 

gaat het in eerste instantie om beleidsthema’s als economie en landschap op bovenlokale schaal af te 

stemmen. De VROM-raad concludeert dat het regionale schaalniveau meer en meer aan terrein wint bij 

dergelijke ruimtelijke verbanden en vraagstukken (VROM-raad, 2008, pp. 41-60). De oorzaak hiervan moet 

volgens deze raad gezocht worden bij een proces van toenemende vervlechting en netwerkvorming. Dit 

fenomeen is tweeledig en bestaat enerzijds uit schaalvergroting in productie- en consumptiepatronen en 

anderzijds uit almaar uitdijende relatiepatronen tussen mensen in hun veelheid aan rollen (Teisman, 2006, 

pp. 4-5). Deze ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op het beleidsterrein van wonen, waardoor ook 

dit thema steeds meer aandacht krijgt vanuit het regionale perspectief.

Kwantitatieve-	en	kwalitatieve	afstemming

Afstemming van woningbouwprogramma’s is een typisch vraagstuk waarbij de regionale schaal het meest 

logische schaalniveau is om te komen tot een duurzame woningbouwprogrammering. Immers hebben 

woningmarkten eerder een sterk regionaal karakter dan een lokaal of bovenregionaal bereik. Illustratief 

voor dit gegeven is het effect op de haalbaarheid van woningbouwplannen van buurgemeenten wanneer 

een bepaalde gemeente de beslissing neemt om een eigen woningbouwplan te ontwikkelen of juist stop 

te zetten (Levelt et al., 2012b). Dit bewijst hoe afhankelijk partijen binnen een regio van elkaar zijn op het 

gebied van woningbouw. Bijlage 1 gaat dieper in op het feit waarom het zo moeilijk is voor partijen om 

woningbouwprogramma’s bij te stellen en tot regionale afstemming te komen. Een van de belangrijkste 

oorzaken dat lokale bestuurders terughoudend zijn met dergelijke rigoureuze maatregelen is omdat zij 

niet worden afgerekend op wat ze doen voor de regio, maar voor hun gemeente (Hospers, 2012). Toch 

is regionale afstemming van groot belang. Wanneer er niet regionaal wordt samengewerkt, dan kunnen 

problemen met de woningvoorraad namelijk verergeren (Verwest et al., 2010, pp. 77-88). De VROM-raad 

benoemt Parkstad Limburg als voorbeeld waar dit het geval is en waar regionale samenwerking op het 

gebied van wonen van essentieel belang is. Parkstad Limburg kampt namelijk al jaren met de gevolgen van 

bevolkingskrimp. In eerste instantie probeerden gemeenten het tij te keren met lokale bouwinspanningen, 

wat uiteindelijk op regionaal niveau heeft geleid tot een planovercapaciteit van 12.000 woningen tot 2010. 

Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat bijna geen enkele locatie meer werd ontwikkeld, omdat er per locatie 

niet genoeg woningen verkocht konden worden om de ontwikkeling verantwoord van start te laten gaan 

(VROM-raad, 2008, pp. 41-60). In bijlage 1 is een verdieping van de problematiek van planovercapaciteit 

opgenomen. Bij dit kwantitatieve aspect zou regionale afstemming van woningbouwprogramma’s een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren om de woningbouwmarkt op termijn weer in balans te krijgen. 
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Behalve kwantiteit wordt kwaliteit ook steeds vaker als inzet beschouwd voor de regionale opgave (Regio 

Achterhoek et al., 2011, pp. 5-6). Daarbij gaat het voornamelijk om de juiste woning op het juiste moment 

op de juiste plek. Om te zorgen dat niet iedere partij zich richt op dezelfde doelgroep, is ook hier regionale 

afstemming essentieel.

Afstemming	noodzakelijk	in	zowel	groei-	als	krimpregio’s

Eerder werd de krimpregio Parkstad Limburg als voorbeeld aangehaald waar regionale samenwerking in 

de vorm van afstemming van woningbouwprogramma’s van groot belang is. Echter is afstemming ook in 

regio’s met groei noodzakelijk. In bijvoorbeeld de Metropoolregio Amsterdam worden de streefaantallen 

voor de regionale bouwproductie niet gehaald. Op korte termijn speelt met name de huidige crisis een 

rol, maar voor de lange termijn spelen ook structurele oorzaken een rol. Een vertraagd bouwtempo in deze 

regio’s kan leiden tot een grotere druk op de woningmarkt, waardoor bepaalde groepen woningzoekenden 

het gebied verlaten (Stadsregio Amsterdam, 2010). Regionale afstemming is dan ook noodzakelijk om 

bouwprojecten gemakkelijker van de grond te laten komen. Bijlage 1 gaat hier dieper op in. Behalve het 

kwantitatieve aspect speelt in groeiregio’s ook veelal het kwalitatieve aspect een belangrijke rol. Regionale 

afstemming is van belang om te zorgen dat behalve de juiste hoeveelheid, ook het juiste type woningen 

wordt toegevoegd aan de woningvoorraad. Evenals in krimpregio’s lijkt er dus ook bij groeiregio’s behoefte 

te zijn aan meer regionale samenwerking en afstemming van woningbouwprogramma’s. Hierdoor kunnen 

zowel kwantiteit als kwaliteit beter met elkaar in balans raken.  

De	markt	is	gebaat	bij	coördinatie	en	afstemming

Waar voorheen sterk werd vastgehouden aan de maakbaarheidsgedachte, wordt nu geconstateerd dat 

de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland de eenvoudige maakbaarheid voorbij is (Saris et al., 2011b, 

pp. 6-23). Voor echte maakbaarheid is de werkelijkheid inmiddels te complex, zijn er te veel partijen en 

belangen in het geding en kunnen de omstandigheden te snel veranderen (Cüsters, 2011, pp. 229-233). 

De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland zal daarom meer en meer geleid gaan worden door informele 

planning en interactie met marktpartijen en andere gebruikers van de ruimte. In deze nieuwe werkelijkheid 

is de markt voor woningbouw gebaat bij coördinatie en afstemming. Onzekerheid over het handelen 

van andere partijen leidt er immers toe dat partijen voor individueel gewin kiezen, terwijl gezamenlijk 

optreden onderaan de streep het beste resultaat oplevert (Verwest et al., 2008a, pp. 23-24). Daarbij is het 

komen tot afstemming van woningbouwprogramma’s in de regio geen doel op zich, maar slechts een 

middel om het doel van een duurzaam woningbouwaanbod voor nu en in de toekomst te garanderen. 

Coördinatie en afstemming schept immers kaders voor een veelheid van verschillende actoren en 

bottom-up maatschappelijke krachten bij het proces van ruimtelijke ontwikkeling (Erneste, 2011, pp. 47-

59). Deze kaders vanuit het regionaal belang bezien, bieden gemeenten en marktpartijen zekerheid voor 

de toekomst.

Beantwoording	deelonderzoeksvraag	1

Wat is de noodzaak van regionale samenwerking bij afstemming van woningbouwprogramma’s?

Voor het thema van afstemming van woningbouwprogramma’s is de regio het meest logische 

schaalniveau omdat woningmarkten over het algemeen een sterk regionaal karakter vertonen. Wanneer er 

niet regionaal wordt samengewerkt, dan kunnen problemen met de woningvoorraad verergeren. Daarbij 

is in deze paragraaf aangetoond dat afstemming van woningbouwprogramma’s op regionale schaal 

noodzakelijk is in zowel krimpgebieden als ook in gebieden met groei. In met name krimpregio’s kan 

een gebrek aan afstemming bijvoorbeeld leiden tot een sterke overprogrammering met leegstand tot 

gevolg en in groeiregio’s kan er juist sprake zijn van een toenemende druk op de woningmarkt als er 

niet wordt nagedacht over de complementariteit van woonmilieus in de regio en het op gang houden 
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2
van de bouwproductie. Hierdoor zouden bepaalde groepen het gebied kunnen verlaten, op zoek naar 

geschikte woonruimte die beter beantwoordt aan de vraag van de consument. Daarbij is het komen tot 

afstemming geen doel op zich, maar slechts een middel om een duurzaam woningbouwaanbod voor nu 

en in de toekomst te realiseren. Gezien de geschetste ontwikkelingen in deze paragraaf dient zowel op 

lokaal als op regionaal niveau goed te worden nagedacht over toekomstige toevoegingen van woonunits 

aan de huidige woningvoorraad, waarbij behalve kwantiteit ook kwaliteit steeds meer aan belang wint 

als inzet bij regionale afspraken. Als gevolg van het afnemend vertrouwen in de maakbaarheid van de 

Nederlandse ruimte, zal de ruimtelijke ordening meer geleid worden door informele planning en interactie 

met marktpartijen en gebruikers van de ruimte. In lijn met deze ontwikkeling hebben zowel publieke als 

private partijen baat bij afstemming van woningbouwprogramma’s. Onzekerheid op dit vlak leidt namelijk 

tot het streven naar individueel gewin voor afzonderlijke partijen, wat niet in het belang werkt van een 

duurzaam woningbouwaanbod voor nu en in de toekomst. De markt is daarom gebaat bij coördinatie en 

afstemming op regionale schaal.

Definiëring ‘effectiviteit’

De effectiviteit van een regionaal samenwerkingsarrangement wordt als een belangrijke ‘driver’ voor 

regionale samenwerking gezien (Levelt et al., 2012a). Voor een nadere definiëring van ‘effectiviteit’ dient 

als eerste een afbakening te worden gemaakt van dit begrip binnen de context van het onderzoek. 

Effectiviteit, ofwel doeltreffendheid, komt tot uitdrukking in de vraag of de regio slaagt om het collectief 

belang om te zetten in concrete initiatieven om tot afstemming van woningbouwprogramma’s te komen 

door toedoen van het samenwerkingsarrangement. Dit gaat gepaard met het behalen van efficiëntie, het 

maatschappelijk resultaat en innovaties (Levelt et al., 2012a). Daarbij gaat het met name om de vraag of een 

concrete gezamenlijk gedragen visie en strategie overeengekomen is, waarin keuzes worden gemaakt ten 

aanzien van een kwantitatieve en kwalitatieve afstemming van het woningbouwprogramma door zowel 

publieke als private partijen. Daarnaast moet ook onderzocht worden of de betrokken partijen zich ook 

allen aan deze afspraken houden. Vanuit het perspectief van de regio is het echter voornamelijk van belang 

om na te gaan in hoeverre de inspanningen hebben bijgedragen aan een duurzame ontwikkeling van de 

regio. Deze afhankelijke variabele wordt getoetst door de mate van afstemming te onderzoeken.

Beantwoording	deelonderzoeksvraag	2	

Wanneer is de strategie van een samenwerkingsarrangement effectief voor afstemming van 

woningbouwprogramma’s?

De strategie is effectief wanneer de regio er in slaagt om het collectief belang om te zetten in concrete 

initiatieven om tot afstemming van woningbouwprogramma’s te komen door toedoen van het 

samenwerkingsarrangement. 

De invloed van beide contextuele factoren op de effectiviteit van regionale sa-
menwerkingsarrangementen voor afstemming van woningbouwprogramma’s

Deze paragraaf staat in het teken van de operationalisering van het conceptueel model uit hoofdstuk 

1. Daarbij worden de beide contextuele factoren ‘mate van institutionalisering’ en ‘socio-economische 

situatie’ verder uitgediept. Vervolgens wordt de vraag beantwoord waarom het aannemelijk is dat beide 

van invloed zijn op de effectiviteit van het regionaal samenwerkingsarrangement voor afstemming van 

woningbouwprogramma’s.

Mate van institutionalisering van regionale samenwerking

De mate van institutionalisering van elk regionaal samenwerkingsarrangement is sterk afhankelijk van 

2.2

2.3

2.3.1
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een wisselwerking tussen verschillende institutionele handelingen en discoursen op het gebied van 

governance, politiek, cultuur en economie (Paasi, 2011). Doorgaans worden formele en informele regionale 

samenwerkingsarrangementen onderscheiden met verschillende tussenvormen. Voor beide typen geldt 

dat er talloze samenwerkingsarrangementen bestaan voor uiteenlopende beleidsterreinen. Zo bestaat 

er bijvoorbeeld de formele samenwerking in de vorm van politieregio’s of de verplichte bovenlokale 

samenwerking die door het Rijk wordt opgelegd voor onder andere het jeugdbeleid en werk & inkomen 

(Levelt et al., 2012a). Anderzijds bestaan er ook informele samenwerkingsvormen zoals bijvoorbeeld vaak het 

geval is bij de samenwerking tussen natuurorganisaties en lokale heemkundekringen. Dit onderzoek richt 

zich enkel op samenwerkingsarrangementen rond regionale afstemming van woningbouwprogramma’s 

en maakt dan ook alleen onderscheid naar formele en informele samenwerkingsarrangementen op dit 

beleidsterrein. In bijlage 2 komt naar voren dat er een zekere permanente behoefte is voor regionale 

samenwerking, maar dat er tot op heden nog geen simpele geaccepteerde vorm is gevonden. In lijn met 

deze ontwikkeling is het dan ook zeer onwaarschijnlijk dat er een ideale structuur bestaat die het vraagstuk 

van regionale afstemming van woningbouwprogramma’s het hoofd kan bieden. 

Formele-	en	informele	samenwerkingsarrangementen	voor	wonen

De meest formeel geïnstitutionaliseerde vorm van regionale samenwerking voor afstemming van 

woningbouwprogramma’s in Nederland is de Wgr-plus regio ofwel stadsregio. Op dit moment bestaan 

acht stadsregio’s. Op Parkstad Limburg na, hebben deze allen dezelfde wettelijke grondslag met een basis 

van dezelfde taken waar iedere regio in elk geval aan moet voldoen. Verder zijn deze regio’s verschillend 

ingericht. Naast de wettelijk verplichte taken hebben gemeenten vaak uiteenlopende takenpakketten aan 

hun stadsregio overgedragen. Ook verschilt de werkwijze per stadsregio aanzienlijk (Stadsregio Rotterdam, 

2012). Behalve de formeel geïnstitutionaliseerde regionale samenwerking bestaan er ook vormen zonder 

wettelijke status, de zogenaamde informele regionale samenwerkingsarrangementen. Goede voorbeelden 

hiervan zijn BrabantStad, Regio Groningen-Assen en Zwolle Kampen Netwerkstad. Het is moeilijk te 

bepalen welke samenwerkingsvorm bij voorbaat beter functioneert in een specifieke situatie. Zo hecht 

de Regio Groningen-Assen nadrukkelijk veel waarde aan een informeel samenwerkingsarrangement dat 

het inhoudelijke ‘commitment’ dient. Daarentegen heeft Parkstad Limburg, niet behorende tot een van 

de Kaderwetgebieden, succesvol gelobbyd om een formele status te verkrijgen als Wgr-plusregio. Dit 

gebeurde met de verwachting dat hiermee bindende afspraken mogelijk zouden zijn om daarmee te 

voorkomen dat gemeenten op het laatste moment zouden afhaken tijdens het samenwerkingstraject 

(VROM-raad, 2008, pp. 41-60). Er is dus allerminst sprake van één model voor regionale samenwerking 

in Nederland. De drijvende kracht achter deze samenwerkingsvormen is een blijvende behoefte aan 

maatwerk op een bovengemeentelijk niveau voor uiteenlopende beleidsterreinen waaronder wonen 

(VROM-raad, 2008, pp. 41-60). De institutionele discussie rond deze regionale samenwerkingsvormen voert 

al terug tot de tijd dat de huidige bestuurlijke structuur werd vastgelegd in de Nederlandse Grondwet van 

1848. In bijlage 2 is deze thematiek verder uitgewerkt. 

De	formele	status	onder	druk

Saris et al. (2011b, pp. 6-23) constateren dat de Nederlandse stedelijke regio’s het in de praktijk niet erg moeten 

hebben van afgedwongen macht door wet- en regelgeving, maar juist van het gedeelde belang om samen 

vooruit te komen. Toch wordt over het algemeen een vrijwillig informeel samenwerkingsarrangement als 

niet voldoende beschouwd en bestaat er behoefte aan een zekere mate van institutionalisering van het 

samenwerkingsarrangement (Janssen-Jansen, 2004, pp. 54-72). Desondanks zijn met de invoering van 

de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) in 2008 de formele bevoegdheden van de stadsregio rond 

ruimtelijke ordening en wonen afgezwakt en de plannen om regionaal ruimtelijk beleid vanaf dat moment 

rechtstreeks bij gemeenten en provincies te laten doorwerken zijn afgeketst (Stamsnijder, 2008, pp. 7-11). 

Bijlage 2 gaat hier dieper op in. Daarnaast wilde het voormalige kabinet Rutte I nog een stap verder gaan 

in de terugkeer naar de Nederlandse basisstructuur van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dit kabinet 
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2
was namelijk van plan om te komen met nieuwe hervormingen van het binnenlands bestuur en zou 

daartoe voorstellen doen voor afschaffing van de Wgr-plus status van stedelijke gebieden in Nederland 

(VVD-CDA, 2010, p. 4). Terwijl voor- en tegenstanders van deze plannen over elkaar heen vielen, werd 

het voorstel begin maart 2012 geïmplementeerd en vanaf 1 januari 2013 zou de plus-status van deze 

samenwerkingsarrangementen verdwijnen (Boonstra, 2012). Op dat moment was het kabinet dan ook 

vast besloten om de zogenaamde bestuurlijke en ambtelijke drukte terug te dringen en te komen tot 

een compacte en efficiënte overheid. Dit betekent niet dat het kabinet niets meer zag in regionale 

samenwerking. In tegendeel, het wilde zelfs bestaande samenwerkingsarrangementen en regionalisering 

bevorderen. In lijn met die gedachte wordt intergemeentelijke samenwerking toegejuicht, zolang deze 

bottom-up is vormgegeven. Maar op de Randstad na, zouden regiobesturen in de rest van het land 

sterk worden ontmoedigd (Levelt et al., 2012a). Hiermee leek de formeel geïnstitutionaliseerde vorm van 

regionale samenwerking langzaam aan zijn eind te komen. Inmiddels is het kabinet gevallen en zijn de 

plannen tot het afschaffen van de plus-status naar voren geschoven. Ondanks deze recente ontwikkeling 

zijn de stadsregio’s nog lang niet verzekerd van een positie voor regionale samenwerking in Nederland. De 

kans blijft groot dat in de toekomst de plus-status komt te vervallen.  

Waarom	zou	de	mate	van	institutionalisering	van	het	samenwerkingsarrangement	van	invloed	kunnen	zijn	
op	de	effectiviteit	om	tot	afstemming	te	komen?

De institutionele context bepaalt voor een groot deel de voorwaarden waarbinnen partijen met elkaar 

kunnen samenwerken (Van den Berg et al., 2002, pp. 10-16). Het afstemmen van woningbouwprogramma’s 

in een regio is typisch een vraagstuk wat niet uitsluitend bij een bepaalde overheidsinstantie kan worden 

ondergebracht. Het gevolg is dat het bestuurlijk vaak niet duidelijk is wie het vraagstuk moet oppakken. 

Dit wordt ook wel het ‘regionale gat’ genoemd (Verwest et al., 2008a, pp. 45-46). De vraag is nu sterk wat 

de rol van regio’s kan zijn bij het afstemmen van woningbouwprogramma’s, zeker nu de bereidheid tot 

samenwerking ernstig op de proef wordt gesteld. Komt het überhaupt nog tot een samenwerking en zijn 

sterke gemeenten bereid, op basis van vrijwillige deelname, hun positie te matigen ten gunste van andere 

gemeenten? Of kiezen zij voor verleidelijke acties om de eigen verliezen op ingecalculeerde groei zo klein 

mogelijk te houden? Immers maakt economische tegenspoed de tegenstellingen tussen gemeenten alleen 

maar scherper (Levelt et al., 2012a). Is in die zin een regionaal samenwerkingsarrangement, ten opzichte 

van individueel handelen door gemeenten of de provincie, werkelijk van meerwaarde in termen van 

effectiviteit? Een belangrijke vraag die hieruit volgt is of informele samenwerkingsarrangementen effectief 

genoeg zijn om met deze ontwikkelingen toch tot een goed resultaat te komen. Dit gegeven maakt het 

des te interessanter om juist ‘de mate van institutionalisering’ van regionale samenwerkingsarrangementen 

een rol te laten spelen binnen dit onderzoek. Hierdoor kan een beter inzicht worden verkregen in de 

effectiviteit van de samenwerkingsarrangementen in hun institutionele context. Een belangrijke aanname 

binnen dit onderzoek is dan ook dat de mate van institutionalisering van invloed is op de effectiviteit 

van regionale samenwerkingsarrangementen voor afstemming van woningbouwprogramma’s. Een 

voordeel van een geïnstitutionaliseerde samenwerking volgt uit de gedachtegang van het voorbeeld 

van Parkstad Limburg. Immers is daar bewust gekozen voor het formaliseren van de samenwerking om 

bepaalde beleidsinterventies krachtiger op te leggen en om deelname van individuele gemeenten af te 

kunnen dwingen. Aan de andere kant is het echter de vraag of een dergelijke institutionalisering van het 

samenwerkingsarrangement werkelijk tot een effectievere samenwerking leidt en of deze formele basis 

flexibiliteit niet in de weg staat. Het veel minder geïnstitutionaliseerde samenwerkingsarrangement in de 

regio Groningen-Assen is immers bewust gebaseerd op een informele samenwerking om de inhoudelijke 

‘commitment’ te waarborgen. Het debat rond de Wgr-plus status van bepaalde regio’s in Nederland en 

de geboekte vooruitgang van meer informele samenwerkingsarrangementen, geven aanleiding tot meer 

inzicht in de relatie tussen de mate van institutionalisering en de effectiviteit van regio’s om tot afstemming 

van woningbouwprogramma’s te komen.
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2.3.2 De socio-economische situatie van de regio

Lange tijd was het accommoderen van groei de hoofdmoot waar het Nederlandse systeem van ruimtelijke 

ordening op was geënt. Inmiddels is op een aantal plekken in Nederland de groei er uit en is een omslag 

gaande naar demografische krimp. Bijlage 3 gaat dieper in op deze ontwikkeling. Hieruit blijkt dat er voorheen 

voornamelijk sprake was van krimp van individuele gemeenten. Inmiddels treedt een verschuiving op naar 

een tendens waarbij regio’s als geheel te maken krijgen met krimp (Hospers, 2010, pp. 10-16). Toch is een 

belangrijke conclusie dat krimp van het aantal inwoners voor woningbouwprogramma’s eigenlijk helemaal 

niet zo relevant is. De ontwikkeling van het aantal huishoudens is vele malen belangrijker (Van Dam et al., 

2006, pp. 73-79). Vanwege de aanhoudende huishoudensverdunning stijgt de vraag naar woningen in het 

grootste deel van Nederland nog steeds. Dit is echter lang niet overal meer het geval, waardoor de vraag 

naar woningen op deze plekken alsnog terugloopt. Toch hoeft niet op grootschalige leegstand gerekend 

te worden, zoals in Detroit of Oost-Duitsland het geval is. In Nederland zal het verschijnsel van leegstand 

zich voornamelijk manifesteren op lokaal niveau, waarbij sommige wijken en buurten wel en anderen 

minder getroffen worden. Het vroeg-naoorlogse wijksegment, gebouwd tussen 1945-1970, lijkt daarbij 

het meest kwetsbaar te zijn (Van Dam et al., 2006, pp. 7-13). De redenen hiervoor kunnen gezocht worden 

in een minder gewaardeerde fysieke en sociale woonomgeving, een groot aandeel huurwoningen en 

kwalitatief minder aantrekkelijke woningen wanneer gekeken wordt naar woningomvang, bouwstijl 

en wooncomfort (Van Dam et al., 2006, pp. 73-79). Daarnaast zullen buurten met een ongunstige prijs 

/ kwaliteit verhouding en kleine dorpen met minder gewaardeerde landschappen in perifere landelijke 

regio’s het moeilijk krijgen (Van Dam et al., 2006, pp. 73-79).

De	kwalitatieve	transitieopgave

Uit bijlage 3 volgt dat behalve een kwantitatieve opgave ook een grote kwalitatieve opgave rest. De 

versnelde vergrijzing en ontgroening in bepaalde regio’s leidt tot een significante verandering van de 

sociale structuur en daarmee een andersoortige vraag naar woningen (Van Dam & Verwest, 2010, pp. 

54-56). Er moet daarom goed nagedacht worden over de wijze waarop de bestaande woningvoorraad 

aangepast dient te worden om de toekomstige kwalitatieve verandering van de vraag het hoofd te 

bieden. Wanneer het gaat om woningbouwprogramma’s is anticiperen op de toekomst namelijk niet 

gemakkelijk. Woningen worden immers voor een periode van ten minste 50 jaar gebouwd, waardoor er 

niet snel geanticipeerd kan worden op heersende ontwikkelingen. Korte termijn behoeften kunnen in die 

zin misschien moeilijk samen gaan met de wens van andere doelgroepen op langere termijn. Niet alleen 

de krimpgebieden in Nederland hebben te maken met deze transitieopgaven, maar ook grootstedelijke 

gemeenten kampen met veranderingen in de bevolkingsstructuur. Zo richten deze gemeenten zich sterk 

op het verhinderen van de uittocht van huishoudens met midden- en hogere inkomens, als gevolg van 

een gebrek aan geschikte woonmilieus. Ook de gevolgen van deze kwalitatieve transitieopgave kan als 

een vorm van krimp worden beschouwd (Van Dam et al., 2006, pp. 73-79). Een omslag in denken van 

aanbodgericht naar vraaggericht denken is in elk geval essentieel (Van Dam & Verwest, 2010, pp. 54-56).  

Ondanks dat het aantal inwoners in veel regio’s en gemeenten terugloopt, lijkt doorgaan met bouwen dus 

noodzakelijk, ook in tijden van economische crisis (De Jong & van Duin, 2011, pp. 7-10).

De	effecten	van	de	crisis	op	de	woningbouwproductie

Behalve structurele effecten van demografische veranderingen op de middellange en lange termijn, zijn 

ook korte termijn effecten van invloed op het woningbouwprogramma. Bijlage 3 besteedt aandacht aan 

de effecten van de crisis op de woningbouwproductie. Hieruit volgt dat veel gemeenten in reactie op de 

crisis hun woningbouwplannen in de ijskast hebben gezet of zelfs hebben afgelast. In veel krimpregio’s is 

dit een verstandige keuze, omdat hier toch al vaak sprake is van een significante planovercapaciteit. Maar 

voor groeigebieden, en in het bijzonder voor de Noordvleugel van de Randstad, kunnen deze maatregelen 

op lange termijn voor problemen gaan zorgen. Met het oog op de relatief sterke bevolkingsgroei in 
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2
deze gebieden zal de druk op de woningmarkt op termijn weer verder toenemen. Daarnaast kan de 

huishoudensgroei de groei van de woningvoorraad overtreffen (De Jong & van Duin, 2011, p. 2). Op dit 

moment zorgt de crisis voor een tijdelijke vraaguitval, maar er zal hier dus geen sprake zijn van afstel. Tot 

nu toe is het onduidelijk wat de langetermijneffecten hiervan zijn voor de woningbouwmarkt en hoe 

deze door zullen werken in het ruimtelijk beleid (De Jong & van Duin, 2011, p. 2). Haffner & Van Dam (2011) 

verwachten dat de langetermijngevolgen van de crisis regionaal zullen verschillen, waarbij de effecten in 

regio’s met een ontspannen markt eerder zullen doorzetten dan in regio’s met een krappe markt. Hierbij 

is het mogelijk dat woningprijzen en bouwproductie zich minder goed kunnen herstellen in regio’s waar 

krimp zich voor doet dan in regio’s met groei (Haffner & Van Dam, 2011, pp. 68-73). 

Waarom	zou	de	socio-economische	situatie	van	de	regio	van	invloed	kunnen	zijn	op	de	effectiviteit	om	tot	
afstemming	te	komen?

De tegenstelling tussen groei- en krimpregio’s in combinatie met de gedeelde noodzaak voor afstemming 

van woningbouwprogramma’s op regionale schaal, maken het des te interessanter om juist de contextuele 

factor ‘socio-economische situatie’ een rol te laten spelen binnen dit onderzoek. Hierdoor kan een beter 

inzicht worden verkregen in de effectiviteit van de samenwerkingsarrangementen om tot afstemming te 

komen in zowel een context van groei als een context met krimp. Een belangrijke aanname binnen dit 

onderzoek is dan ook dat de socio-economische situatie van een regio van invloed is op de effectiviteit van 

regionale samenwerkingsarrangementen voor afstemming van woningbouwprogramma’s. In een situatie 

met krimp wordt veelal ingezet op het naar beneden bijstellen van de woningbouwprogrammering om te 

hoge ambities te temperen. Dit betekent dat de pijn van deze maatregelen verdeeld dient te worden, wat 

in de regel niet door iedere partij even goed ontvangen wordt. Wanneer enkel sprake is van het verdelen 

van de pijn, zou dit de effectiviteit van de samenwerking kunnen beïnvloeden omdat partijen misschien 

sneller geneigd zijn om voor het eigen belang te kiezen. Aan de andere kant is juist de noodzaak om tot 

regionale afstemming van woningbouwprogramma’s te komen veel groter in krimpregio’s dan in regio’s 

met overwegend groei. Dit kan er weer voor zorgen dat de effectiviteit van de samenwerking juist groter is 

in een situatie met krimp in vergelijking met een situatie met groei. Aan de hand van dit onderzoek wordt 

gezocht naar een verheldering van de relatie tussen de socio-economische situatie en de effectiviteit van 

het regionaal samenwerkingsarrangement voor afstemming van woningbouwprogramma’s.

Type samenwerkingsarrangementen relevant voor dit onderzoek

Uit voorgaande paragrafen kwam naar voren dat een formele status en economisch hoogtij niet langer 

vanzelfsprekend zijn als helpende hand om het regionaal samenwerkingsarrangement voor afstemming 

van woningbouwprogramma’s te handhaven. De vraag binnen dit onderzoek is dan ook hoe verschillende 

samenwerkingsarrangementen om gaan met deze opgave en in die zin hoe effectief zij zijn bij het komen 

tot afstemming van woningbouwprogramma’s binnen een regio. Op basis van de bestudeerde literatuur 

in dit hoofdstuk en de bijlagen 1 tot en met 3, wordt de onafhankelijke variabele van dit onderzoek nader 

toegelicht. Daarvoor wordt hier deelonderzoeksvraag 3 beantwoord.

Beantwoording	deelonderzoeksvraag	3

Welk type samenwerkingsarrangementen zijn op basis van de bestudeerde literatuur relevant voor dit onderzoek?

Binnen dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar ‘mate van institutionalisering’

-	Formeel	(wettelijk	verplicht)	samenwerkingsarrangement
-	Informeel	(buitenwettelijk	vrijwillig)	samenwerkingsarrangement
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Daarnaast wordt binnen dit onderzoek onderscheid gemaakt naar ‘socio-economische situatie’

-	Samenwerkingsarrangement	in	een	situatie	met	groei
-	Samenwerkingsarrangement	in	een	situatie	met	krimp

Behalve beide contextuele factoren, zijn waarschijnlijk nog tal van andere zaken van invloed op de 

effectiviteit van regionale samenwerkingsarrangementen voor afstemming van woningbouwprogramma’s. 

Hierbij kan gedacht worden aan het schaalniveau van de regio dat wordt gehanteerd. Een regio in de vorm 

van een Randstadprovincie is natuurlijk een totaal andere schaal dan de acht gemeenten van de regio 

Parkstad Limburg. Dit zou van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van het samenwerkingsarrangement. 

Bovendien bepaalt de afbakening van het schaalniveau ook nog eens of er gemiddeld genomen 

überhaupt sprake is van groei of krimp in de regio. Ook dit aspect wordt niet meegenomen. Een tweede 

voorbeeld dat van invloed kan zijn is het onderscheid tussen een gemeentelijke herindeling tot één grote 

regiogemeente en aan de andere kant een regionaal samenwerkingsarrangement van gemeenten. Ook dit 

kan van invloed zijn op de effectiviteit om tot een regiobrede afstemming van woningbouwprogramma’s 

te komen. Daarnaast wordt verder niet dieper ingegaan op de historie, de politieke aspecten en wat Van de 

Laar (2010, p. 230) benoemt als de cultuuraspecten van de samenwerkende partners. Dit zijn allen zaken die 

van invloed zouden kunnen zijn op de effectiviteit, maar die verder buiten beschouwing worden gelaten 

in dit onderzoek. Deze afbakening is noodzakelijk om een realistische planning te kunnen hanteren voor 

het onderzoek en om de focus van het onderzoek specifiek te handhaven op de factoren ‘de mate van 

institutionalisering’ van regionale samenwerkingsarrangementen en ‘de socio-economische situatie’ van 

regio’s. Het volgende hoofdstuk schetst het theoretisch kader van waaruit het onderzoek verder wordt 

uitgebouwd.
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Kader met de belangrijkste bevindingen opgesomd

Beantwoording	deelonderzoeksvraag	1

Wat is de noodzaak van regionale samenwerking bij afstemming van woningbouwprogramma’s?

- De regio is het meest logische schaalniveau voor afstemming van woningbouwprogramma’s.

- Wanneer er niet regionaal wordt samengewerkt, dan kunnen problemen met de woningvoorraad 

verergeren.

- Afstemming van woningbouwprogramma’s is noodzakelijk in zowel groei- als krimpgebieden.

- Het komen tot afstemming van woningbouwprogramma’s in de regio is geen doel op zich, maar slechts 

een middel om een duurzaam woningbouwaanbod voor nu en in de toekomst te realiseren.

- Behalve kwantiteit is kwaliteit steeds vaker inzet bij regionale afspraken.

- Ruimtelijke ontwikkeling zal meer geleid worden door informele planning en interactie met 

marktpartijen en gebruikers van de ruimte.

- Zowel publieke als private partijen hebben baat bij afstemming.

- Onzekerheid leidt immers tot het streven naar individueel gewin voor afzonderlijke partijen.

- Daarom is de markt gebaat bij coördinatie en afstemming.

Beantwoording	deelonderzoeksvraag	2	

Wanneer is de strategie van een samenwerkingsarrangement effectief voor afstemming van 

woningbouwprogramma’s?

De strategie is effectief wanneer de regio er in slaagt om het collectief belang om te zetten in concrete 

initiatieven om tot afstemming van woningbouwprogramma’s te komen door toedoen van het 

samenwerkingsarrangement. 

Beantwoording	deelonderzoeksvraag	3

Welk type samenwerkingsarrangementen zijn op basis van de bestudeerde literatuur relevant voor dit onderzoek?

Binnen dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar ‘mate van institutionalisering’

-	Formeel	(wettelijk	verplicht)	samenwerkingsarrangement
-	Informeel	(buitenwettelijk	vrijwillig)	samenwerkingsarrangement

Daarnaast wordt binnen dit onderzoek onderscheid gemaakt naar ‘socio-economische situatie’

-	Samenwerkingsarrangement	in	een	situatie	met	groei
-	Samenwerkingsarrangement	in	een	situatie	met	krimp
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Theoretisch kader

Hoofdstuk 3 



Plan Kobus 2 Aalten

3.1

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren is het belangrijk om een passend theoretisch kader op te 

bouwen. Daarbij dient de vraag te worden gesteld welke eisen de hoofdvraag stelt aan de theorie. Hieruit 

volgt dat het zaak is te bepalen welke interactieproces-factoren binnen een samenwerkingsarrangement 

relevant zijn voor dit onderzoek. Als basis hiervoor dient werk van Van den Berg et al. (2002), dat dieper 

in gaat op het ‘organiserend vermogen’ van regionale samenwerkingsarrangementen. Dit wordt 

verder uitgewerkt in paragraaf 3.1. Daarnaast komt uit de literatuur naar voren dat behalve de factoren 

binnen het organiserend vermogen, ook de factoren prisoner’s dilemma en urgentie een belangrijke 

bijdrage leveren binnen het proces van interactie tussen partijen om tot regionale afstemming van 

woningbouwprogramma’s te komen. Beide factoren worden verder uitgewerkt in respectievelijk paragraaf 

3.2 en 3.3. Concluderend is aan het einde van dit hoofdstuk in paragraaf 3.4 ruimte gereserveerd voor de 

beantwoording van deelonderzoeksvraag 4.

Het organiserend vermogen

Onderzoek heeft aangetoond dat het organiserend vermogen (of het gebrek hieraan), van belang is bij 

veel stedelijke uitdagingen (Van den Berg et al., 2002, p. 2). In lijn met de gedachte van Voogd & Woltjer 

(2009, pp. 81-86), dat veel factoren van stedelijke planning ook steeds relevanter worden voor het regionale 

schaalniveau, komt Duijts (2011, pp. 84-92) tot de conclusie dat het organiserend vermogen ook van invloed 

is op regionale samenwerkingsarrangementen en dat dit bovendien bepalend is voor de effectiviteit van 

deze samenwerkingsarrangementen om tot regionale afstemming van woningbouwprogramma’s te 

komen. Binnen die context wordt ‘het organiserend vermogen’ gedefinieerd als: 

“De mogelijkheid om met alle betrokken partijen nieuwe ideeën te genereren, te ontwikkelen, te implementeren en 

beleidsgericht te maken” (Duijts, 2011, p. 27). 

Hierdoor kan gezamenlijk geanticipeerd worden op fundamentele ontwikkelingen en kunnen condities 

worden gecreëerd voor een duurzame ontwikkeling van de regio. Bij ‘het organiserend vermogen’ gaat 

het concreet om het gezamenlijk oppakken van problemen en kansen met relevante belanghebbenden. 

De vraag die hierbij gesteld dient te worden is waarom de betrokken partijen al dan niet slagen om 

gezamenlijke belangen om te zetten in concrete initiatieven (Duijts, 2011, pp. 27-29). Toegepast op dit 

onderzoek bepaalt het organiserend vermogen dus voor een groot deel de effectiviteit van de regionale 

samenwerkingsarrangementen voor afstemming van woningbouwprogramma’s. 

Het organiserend vermogen heeft betrekking op het gehele beleidsproces, dat begint op basis van de 

lokale omstandigheden met de vaststelling van de opgave in de vorm van kansen en bedreigingen, 

vervolgens via interactie met belanghebbenden doorwerkt naar de ontwikkeling van een visie en 

strategieën, om uiteindelijk te resulteren in de implementatie en evaluatie daarvan. (Van den Berg et al., 

2002, pp. 8-10). Onderstaand model in figuur 3.1 geeft het volledige proces van het organiserend vermogen 

weer. Evenals de opvatting dat planning een cyclisch continu proces is (Voogd & Woltjer, 2009, pp. 50-52), 

wordt ook bij het organiserend vermogen uitgegaan van een cyclisch proces met continue evaluatie en 

bijstelling. Voor dit onderzoek zijn echter met name de verschillende procesfactoren van belang binnen 

de fase van interactie tussen belanghebbenden. De betrokken partijen voor regionale afstemming van 

woningbouwprogramma’s beperken zich niet enkel tot overheden. Immers zijn ook marktpartijen van 

groot belang voor het interactieproces om de gekozen strategie ook daadwerkelijk te laten slagen. Het 

terugbrengen van de woningbouwprogrammering zonder steun van lokale partners heeft dus weinig 

zin. Van den Berg et al. (2002, pp. 10-16) benoemen vier factoren die van invloed zijn op het complexe en 

dynamische interactieproces tussen partijen. Deze factoren worden hierna in verschillende subparagrafen 

uitgewerkt. 
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3.1.1

Figuur 3.1: Het organiserend vermogen (Van den Berg et al., 2002, p. 10)

Leiderschap

Leiderschap speelt een belangrijke rol in een samenwerkingsarrangement (Ansell & Gash, 2012). Er moet 

tenminste één leidende partij aanwezig zijn om de stabiliteit van het samenwerkingsarrangement te 

verzekeren. Sterke leiders zorgen er namelijk voor dat individuele partijen hun aandacht richten op lange 

termijn rendementen van samenwerking, in plaats van korte termijn verliezen (Nicholls, 2005). Binnen die 

context spreken Levelt et al. (2012a) van het zogenaamde ‘adaptief leiderschap’. Dit betekent dat managers 

en bestuurders, maar ook een regio, gewenst gedrag en resultaten proberen te faciliteren in plaats van op 

te leggen en te dirigeren. Ansell & Gash (2012) onderscheiden verschillende rollen van adaptief leiderschap 

binnen een samenwerkingsarrangement:

- De ‘steward’: rentmeester • bewaakt integriteit van het proces

- De ‘mediator’: bemiddelaar • helpt bij het maken van keuzes en zorgt voor goede relaties tussen 

deelnemers

- De ‘catalyst’: katalysator • ondersteunt deelnemers bij het identificeren / realiseren van nieuwe waarden

Binnen deze context concluderen Van den Berg et al. (2002, pp. 10-16) dat leiderschap veel 

verschijningsvormen kent. Immers zijn de benodigde leiderschapskwaliteiten erg afhankelijk van de lokale 

omstandigheden en de fase waarin het project of initiatief zich verkeert. Leiderschap is sterk afhankelijk 

van specifieke competenties die ingezet kunnen worden bij het activeren van belanghebbenden. Hierbij 

gaat het om de formele positie van de leider (macht), financiële daadkracht, kennis, expertise, persoonlijke 

netwerken en charisma. Deze eigenschappen komen op hun beurt ook weer van pas bij het realiseren 

van de drie overige factoren bij de fase van interactie tussen belanghebbenden binnen het organiserend 

vermogen, namelijk; netwerken, draagvlak en visie (Van den Berg et al., 2002, pp. 10-16). 
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3.1.2

3.1.3

De behoefte aan leiderschap groeit naarmate het aantal partijen en de benodigde competenties sterker 

verspreid zijn over de mogelijke samenwerkingspartners. Bennett en Krebs (1991) benadrukken dat effectief 

leiderschap noodzakelijk is om actoren en rollen met elkaar in verbinding te brengen (Van den Berg et al., 

2002, pp. 10-16). Aan de andere kant kan dominant leiderschap van een bepaalde partij ook leiden tot een 

afname van de steun en toewijding van andere partijen (Van den Berg et al., 2006, pp. 238-246). Leiderschap 

kan voortkomen uit individuen of organisaties uit de publieke sector, maar ook juist uit de semi-publieke 

en private sector. Daarnaast kunnen ook non-profit organisaties een belangrijke rol spelen wanneer het 

aankomt op leiderschap. In verscheidene samenwerkingsarrangementen komt leiderschap concreet naar 

voren in de vorm van een sterke rol van een vaste dragende groep, ook wel ‘Gideonsbende’ genoemd. 

De aanwezigheid van leiderschap in de vorm van een Gideonsbende wordt gezien als belangrijke 

voorwaarde voor de voorspoedige ontwikkeling en effectiviteit van het samenwerkingsarrangement. 

Deze groep kan bijvoorbeeld tijdig in het proces een ‘stip op de horizon’ zetten (Van de Laar, 2010, p. 223). 

Instabiliteit in de Gideonsbende kan een belemmerende factor vormen voor de effectiviteit van regionale 

samenwerking. Gedurende het lange proces van het samenwerkingsarrangement kan het namelijk zijn dat 

gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden of dat wethouders vervangen worden. Wanneer standpunten 

en posities van het bestuur veranderen, dan is het telkens nog maar de vraag of de samenwerking onder 

dezelfde voorwaarden doorgang kan vinden (Van de Laar, 2010, pp. 231-232). Ondanks dat op dit aspect 

van leiderschap maar moeilijk invloed kan worden uitgeoefend, is het verstandig hier alert op te zijn en 

afspraken met betrekking tot de samenwerking goed vast te leggen.  

Netwerken

Wanneer belanghebbenden hun wederzijdse afhankelijkheid erkennen voor een bepaalde opgave, 

dan kan dit leiden tot interactie tussen deze belanghebbenden in de vorm van netwerken. In deze 

strategische netwerken wordt met elkaar gecommuniceerd en worden activiteiten op elkaar afgestemd. 

Wanneer er sprake is van een sterke spreiding van de benodigde competenties voor het vraagstuk, 

dan speelt leiderschap vaak een belangrijke rol bij het creëren van strategische netwerken. Daarnaast 

is het functioneren van netwerken sterk afhankelijk van diverse factoren als; de mate van toenadering 

van verschillende doelstellingen, de bereidheid om samen te werken, wederzijds vertrouwen en 

flexibiliteit (Van den Berg et al., 2002, pp. 10-16). Binnen het regionaal samenwerkingsarrangement voor 

afstemming van woningbouwprogramma’s zijn niet alleen overheden van belang. Ook marktpartijen zoals 

projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties spelen een belangrijke rol. Enkel met de steun van deze 

partijen kan daadwerkelijk tot afstemming worden gekomen. 

Draagvlak

Van den Berg et al. (2002, pp. 10-16) benadrukken dat bij het organiseren van gezamenlijke reacties op kansen 

en bedreigingen, voldoende draagvlak vereist is onder personen en organisaties die de voortgang van het 

ontwikkelings- en implementatieproces positief, dan wel negatief, kunnen beïnvloeden. Voor het ontstaan 

van draagvlak onder de betrokkenen om tot collectieve actie over te gaan, zijn tenminste twee zaken van 

essentieel belang (Nicholls, 2005). Allereerst dienen de voordelen van deelname aan collectieve actie van 

welke partij dan ook (publiek / privaat, groot / klein), op te wegen tegen de kosten van de inspanningen 

voor deelname. Als tweede zullen deelnemende partijen van een samenwerkingsarrangement zich blijven 

inzetten voor collectieve actie, wanneer zij hun doelen niet op een andere manier kunnen bereiken. 

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan is er een grotere kans dat partijen de samenwerking 

voort zullen zetten met voldoende draagvlak in de vorm van collectieve actie (Nicholls, 2005).

Vanzelfsprekend dient er draagvlak te ontstaan bij de deelnemende partijen aan het 

samenwerkingsarrangement. Draagvlak is echter niet enkel een voorwaarde voor de betrokken partijen, 

maar ook voor de instanties of individuen die direct te maken krijgen met de resultaten van het 

samenwerkingsarrangement (Van den Berg et al., 2002, pp. 10-16). Het is onmogelijk om een effectieve 
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3.1.4

3.2

samenwerking te realiseren vanuit een volledige ‘blauwdrukaanpak’. De neiging om vanuit een bestuurlijk 

dominant niveau een samenwerking top-down door te drukken is daarbij weinig zinvol. Het proces tot 

samenwerking is eerder een wisselwerking tussen top-down en bottom-up aanpakken (Van de Laar, 2010, 

p. 224). Om voldoende draagvlak te creëren dienen dus ook andere partijen betrokken te worden bij 

het samenwerkingsarrangement. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bewoners, bedrijven en 

investeerders. Draagvlak onder deze groepen is daarom ook essentieel voor een goed resultaat. De mate 

van draagvlak welke vereist is verschilt per belanghebbende. Bij een aantal partijen is acceptatie van de 

gekozen insteek voldoende, waardoor er geen verzet op treedt tegen de initiatieven. Bij andere partijen is 

bijvoorbeeld actieve (financiële) steun noodzakelijk (Van den Berg et al., 2002, pp. 10-16).

Visie

Het succes van het samenwerkingsarrangement is sterk afhankelijk van de aanwezigheid en kwaliteit van 

een visie. Een visie werpt namelijk een blik op de toekomst en dient als uitgangspunt voor het formuleren 

van doelstellingen en de ontwikkeling van strategieën. In het meest ideale uitgangspunt wordt in een visie 

rekening gehouden met de belangen en doelstellingen van alle betrokken partijen. In de praktijk blijkt dit 

lang niet altijd mogelijk en dient een visie in elk geval zoveel mogelijk rekening te houden met deze zaken 

en er tenminste voor te zorgen dat er geen groot conflict ontstaat. Een breed gedragen visie op regionale 

schaal kan immers leiden tot een eenvoudigere vorming van strategische netwerken in coalitie verband. 

Hierbij is het van essentieel belang dat een gezamenlijke visie niet alleen op papier bestaat, maar dat deze 

ook breed wordt uitgedragen in de beleving van de betrokken partijen (Van den Berg et al., 2002, pp. 10-

16). 

Het komt regelmatig voor dat verwachtingen en doelstellingen van de samenwerking onduidelijk zijn, 

of simpelweg te hoog wat betreft ambitieniveau. Wanneer er bij de start van het samenwerkingstraject 

geen aandacht is voor een duidelijke visie, dan kan de huidige situatie niet meer worden getoetst aan 

het zogenaamde 0-scenario van de oorspronkelijke situatie. Hierdoor is het moeilijk aan te tonen wat de 

effectiviteit en de werkelijke toegevoegde waarde van de inspanningen van het samenwerkingsarrangement 

zijn geweest. Als tweede kan het gevaar van een te hoog ambitieniveau leiden tot visies die onrealistisch 

zijn en bovendien nooit waargemaakt kunnen worden (Van de Laar, 2010, pp. 233-234). Daarnaast moet 

opgemerkt worden dat het bestaan van een concrete visie of eindperspectief geen statisch gegeven 

is. Vaak is er enkel sprake van een visie van tijdelijke aard en binnen het samenwerkingstraject komt 

misschien een moment dat er voor deze visie een noodzaak is tot herijking (Van de Laar, 2010, p. 227). 

Deze herijking moet niet als bedreiging worden gezien, maar eerder als kans om de effectiviteit van het 

samenwerkingsarrangement te vergroten door te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen of inzichten. 

 

Het prisoner’s dilemma 

Behalve het organiserend vermogen biedt de literatuur nog andere aanknopingspunten voor factoren 

die de effectiviteit van regionale samenwerkingsarrangementen beïnvloeden. Samenwerking tussen 

verschillende partijen gaat over beslissingen nemen. De speltheorie biedt een raamwerk waarbinnen 

(strategische) interacties tussen partijen bestudeerd worden (Colman, 1995, pp. 3-4). De speltheorie kan 

toegepast worden bij elke sociale interactie met de volgende drie eigenschappen:

1. Er zijn tenminste twee partijen die een beslissing moeten nemen;

2. Elke partij heeft de keuze om op twee of meer manieren te handelen, ook wel aangeduid als 

strategieën, waardoor de uitkomst van de interactie niet alleen bepaald wordt door de eigen keuzes, 

maar ook door de keuzes van alle andere partijen;

3. De partijen hebben goed gedefinieerde voorkeuren onder de verschillende uitkomsten van de 

interactie, zodat de ‘opbrengsten’ voortkomend uit de interactie, duidelijk toegeschreven kunnen worden 

aan de corresponderende partij.
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3.2.1

Elke sociale interactie met deze eigenschappen is een ‘spel’ als bedoeld in de terminologie van de speltheorie. 

Zo ook bij de toepassing van regionale samenwerking voor afstemming van woningbouwprogramma’s. 

Een essentiële opmerking bij deze benadering van een samenwerking is dat elke partij slechts gedeeltelijk 

controle heeft over de uitkomst van de interactie (Colman, 1995, pp. 3-4). Hierbij spelen de aspecten van 

conflict en samenwerking een belangrijke rol. Het primaire doel van het gebruik van de speltheorie is 

het, enkel door middel van formele redenering, bepalen welke strategieën de partijen zullen kiezen om 

hun eigen belangen rationeel na te jagen en welke uitkomsten van de interactie mogelijk zijn wanneer 

zij deze strategie niet toepassen. Rationeel moet daarbij niet per definitie gezien worden als zelfzuchtig. 

Partijen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om het algemeen belang van de regio te verkiezen boven 

bijvoorbeeld het streven naar winstmaximalisatie. In lijn met die gedachte gaat de speltheorie enkel over 

hoe partijen zouden moeten handelen om hun belangen zo effectief mogelijk na te jagen. De benadering 

kan geen voorspellingen doen over hoe de partijen daadwerkelijk zullen handelen. Toch is de theorie 

erg bruikbaar voor nieuwe inzichten bij interacties van partijen rond regionale samenwerking, zelfs als er 

sprake is van situaties waarbij geen bevredigende oplossing gevonden kan worden (Colman, 1995, pp. 

3-4). Een voorbeeld van een toepassing hiervan is de benadering van het prisoner’s dilemma. 

Het prisoner’s dilemma nader toegelicht

Het prisoner’s dilemma is een theoretische benadering van een situatie waarbij twee partijen een 

individuele keuze moeten maken, maar waarbij de gevolgen van deze keuzen afhangen van de keuze van 

de ander en vice versa. Het kiezen voor (het korte termijn) eigen belang en het gebrek aan vertrouwen in 

het handelen van de ander zijn de voornaamste aspecten die het redeneren binnen een dergelijk dilemma 

beïnvloeden. Het prisoner’s dilemma model kan ook toegepast worden bij sociale dilemma’s voor situaties 

met meerdere partijen of zelfs gehele gemeenschappen (Kuhn, 2009). De naam ‘prisoner’s dilemma’, 

ofwel het dilemma van de gevangene, suggereert een toepassing van een situatie voor arrestanten. In 

dit klassieke voorbeeld ontstaat een situatie van twee arrestanten die tezamen verdacht worden van het 

plegen van een misdaad. Echter ontbreekt voldoende bewijslast om beiden direct te veroordelen. Daarom 

krijgt elk van de verdachten eenzelfde voorstel. Beide kunnen naar aanleiding van het voorstel bekennen 

of ontkennen. Wanneer beide bekennen, dan krijgt ieder volgens het voorstel vijf jaar gevangenisstraf. 

Wanneer beide niet bekennen, dan krijgt ieder een gevangenisstraf van één jaar. Maar wanneer de ene 

bekent en de ander niet, dan gaat de arrestant die bekent vrijuit en de arrestant die niet bekent krijgt 10 

jaar gevangenisstraf. Voor beiden geldt dat ze niet precies weten wat de ander zal doen omdat onderlinge 

communicatie niet mogelijk is. Maar beiden weten wel dat de ander in exact dezelfde situatie verkeert 

(Gardiner, 2001). Om het principe van een situatie met het prisoner’s dilemma te verklaren, wordt vaak 

een payoff-matrix gebruikt (Duijts, 2011 / Weesing, 1998 / Kuhn, 2009). Kenmerkend hiervoor is dat het 

dilemma geen oplossing heeft (Van den Bosch et al., 2004, pp. 23-25).  De payoff-matrix van dit voorbeeld 

is weergegeven in figuur 3.2.

Figuur 3.2: Payoff-matrix voortkomend uit de klassieke vorm van het prisoner’s dilemma.  

Arrestant B

Arrestant A

Bekent niet

Bekent niet

Bekent

Bekent

A: 1 jaar

B: 1 jaar

A: vrijuit

B: 10 jaar

A: 10 jaar

B: vrijuit

A: 5 jaar

B: 5 jaar
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De reden waarom deze situatie wordt gezien als een dilemma komt voornamelijk voort uit onzekerheid 

(Gardiner, 2001). Zowel arrestant A als B heeft namelijk geen mogelijkheid om voor zichzelf te garanderen 

wat de ander zal doen. Daarom moet iedere mogelijkheid verkend worden. Wanneer geredeneerd wordt 

vanuit arrestant A, bij een situatie waarbij arrestant B bekent, dan is het beter voor A om ook te bekennen, 

omdat vijf jaar gevangenis nog altijd beter is dan tien jaar gevangenis. Stel dat B niet bekent, dan is het beter 

voor A om eveneens te bekennen, omdat vrijuit gaan vanzelfsprekend beter is dan een jaar gevangenis. 

Hierdoor is het vanuit A geredeneerd, onafhankelijk van wat de ander beslist, beter om te bekennen. Aan 

de andere kant is de situatie voor arrestant B exact hetzelfde. Vanuit dezelfde redenatie als A, zal ook B 

bekennen. De uitkomst in deze situatie zal dus zijn dat beide arrestanten bekennen en beide dus vijf jaar 

gevangenisstraf krijgen. Kijkende naar de payoff-matrix is dit een suboptimale uitkomst, omdat een betere 

oplossing voor handen is, namelijk elk één jaar gevangenisstraf. Rationeel vanuit het individu geredeneerd 

is het verstandig om niet samen te werken, maar collectief rationeel geredeneerd zou het dus beter zijn om 

wel samen te werken (Gardiner, 2001). Deze paradox doet zich ook vaak voor in veel sociale, economische 

en politieke situaties. Om de relevantie van het prisoner’s dilemma voor dit onderzoek kenbaar te maken, 

wordt in figuur 3.3 een fictieve situatie geschetst, gebaseerd op een plausibel scenario rond de regionale 

samenwerking voor afstemming van woningbouwprogramma’s. 

Figuur 3.3: Mogelijke payoff-matrix van het prisoner’s dilemma voortkomend uit een plausibel scenario van de casestudygebieden.   

Partij A in figuur 3.3 ondervindt eenzelfde dilemma als arrestant A in figuur 3.2. Partij A loopt immers het risico 

dat hij instemt met afstemming, terwijl hij niet zeker weet of partij B (als één van de vertegenwoordigers 

van de andere partijen) zich uiteindelijk aan de afspraken zal houden. Wanneer dit vertrouwen ontbreekt, 

kan partij A kiezen voor het eigen belang en niet mee werken aan de samenwerking. Wanneer de overige 

partijen wel tot een goede samenwerking over gaan, profiteert partij A van de resterende ontwikkelruimte 

die volgt uit de inspanningen voor afstemming en coördinatie door de andere samenwerkende partijen. 

Wanneer ook zij niet tot samenwerking over gaan, dan is afstemming en coördinatie niet mogelijk en 

blijven de gevolgen van het vraagstuk steken bij iedere individuele partij.   

Onder de omstandigheden van het traditionele prisoner’s dilemma is er geen sprake van 

communicatie tussen verschillende partijen en is de keuze gelimiteerd tot eenmalig. Bij een regionaal 

samenwerkingsarrangement zijn er wel mogelijkheden tot onderlinge afspraken en kan het voor komen 

dat tijdens het traject van samenwerking meerdere keren besloten moet worden rond nieuwe afspraken. 

Partij B (als één van de vertegenwoordigers van de andere partijen)

Partij A

Komt afspraken na ten gunste 
van het gemeenschappelijk 
belang

Komt afspraken na ten 
gunste van het 
gemeenschappelijk 
belang

Komt afspraken niet na en 
kiest voor eigen belang 
boven het gemeenschappe-
lijk belang

De pijn voor het terugschroe-
ven van 
woningbouwprogramma’s 
wordt evenredig verdeeld over 
de verschillende partijen.

Partij A komt afspraken na, 
maar partij B kiest voor eigen 
belang, waardoor partij B met 
de winst van de ontwikkel-
ruimte strijkt,  die volgt uit de 
inspanningen voor afstem-
ming en coördinatie door de 
andere samenwerkende 
partijen.

Komt afspraken niet na 
en kiest voor eigen 
belang boven het 
gemeenschappelijk 
belang

Partij A strijkt met de winst van 
de resterende ontwikkelruimte, 
die volgt uit de inspanningen 
voor afstemming en coördina-
tie door de andere samenwer-
kende partijen. 

Alle partijen kiezen voor het 
eigen belang, waardoor 
afstemming en coördinatie 
niet mogelijk is. 
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3.2.2

3.2.3

Ondanks dat communicatie in dit geval dus wel mogelijk is, blijven enkele aspecten rond het prisoner’s 

dilemma van grote invloed op de effectiviteit van de samenwerking. Deze aspecten zijn: ‘mate van angst 

voor freeriding’, ‘doorwerking van het regionale gat’ en ‘het regionaal commitment’. Als gevolg van deze 

aspecten blijft het dilemma hetzelfde: kiezen voor het (korte termijn) eigen belang of zorgen voor een 

duurzame gezamenlijke aanpak in de vorm van coördinatie en afstemming. In de volgende subparagrafen 

worden de drie aspecten verder uitgediept. 

Mate van angst voor freeriding 

Het eerste aspect van het prisoner’s dilemma dat van invloed is op de effectiviteit van regionale 

samenwerking voor afstemming van woningbouwprogramma’s heeft te maken met de angst voor 

freeriding. Axelrod & Hamilton (1981) stellen in hun artikel in Science dat een individu kan profiteren 

van wederzijdse samenwerking, maar dat elk individu er nog beter van wordt wanneer hij profiteert 

van de samenwerkingsinspanningen van de andere betrokkenen zonder zelf in vergelijkbare mate bij 

te dragen. Dit verschijnsel wordt ook wel aangeduid als ‘freeriding’ (Kuhn, 2009). Binnen een regionaal 

samenwerkingsarrangement voor afstemming van woningbouwprogramma’s, uit de angst voor freeriding 

zich bijvoorbeeld door de vrees van bestuurders van de ene gemeente dat buurgemeenten zich niet aan 

de gemaakte regionale afspraken zullen houden (Duijts, 2011, pp. 25-27). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 

projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. In theorie is het namelijk zo dat de ene partij op de 

regionale markt profiteert als niet hij, maar alle andere partijen hun beleid aanpassen aan bijvoorbeeld 

een lagere nieuwbouwproductie als gevolg van demografische krimp. Wanneer alle andere partijen in 

de regio hun bouwplannen naar beneden bijstellen, zal de nog beschikbare ontwikkelruimte als geheel 

bijvoorbeeld bij die ene partij terecht komen die zich niet aan de afspraken houdt (Verwest et al., 2008a, 

pp. 100-102). 

Anderzijds geldt dit ook in situaties met groei, wanneer bijvoorbeeld de ene partij door gaat met het 

ontwikkelen van de meest rendabele woningtypen en locaties, terwijl alle andere partijen juist hun beleid 

aanpassen om gezamenlijk tot een complementair woningaanbod in de regio proberen te komen. 

Voordat partijen bereid zijn hun programma aan te passen, willen ze daarom de zekerheid hebben dat 

andere partijen dit ook zullen doen. En wanneer deze andere partijen hun afspraken niet nakomen, 

zullen zij hiervoor ook bestraft moeten worden. Het huidige financieel en juridisch instrumentarium op 

regionaal niveau schiet echter te kort om individuele gemeenten te bestraffen wanneer zij zich niet aan 

de regionale afspraken voor woningbouw houden. Op dit moment is de provincie de enige partij die er 

voor kan zorgen dat gemeenten hun regionale afspraken nakomen. De Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) 

geeft provincies namelijk uitdrukkelijk de bevoegdheid om invloed uit te oefenen op de gemeentelijke 

bestemmingsplanprocedure. Ondanks dat de bevoegdheid tot (het onthouden van) goedkeuring 

van een bestemmingsplan sinds 2008 niet meer in de wet is vastgelegd, bestaat er nog steeds de 

mogelijkheid om in te grijpen in bestaande bestemmingsplannen (Van Meteren, 2011). De instrumenten 

om dit waar te maken zijn: een zienswijze bij een bestemmingsplanprocedure, een proactieve of reactieve 

aanwijzing en de mogelijkheid voor een inpassingsplan. Provincies moeten de regionale afspraken dan 

wel in hun beleid vertalen om in te kunnen grijpen. Dat kan met een Verordening Ruimte. Ook al past 

de provincie de instrumenten niet toe, dan kunnen deze nog altijd als pressiemiddel fungeren tijdens 

onderhandelingen (Verwest et al., 2008a, pp. 116-118). De inzet van de provincie om freeriding te 

voorkomen kan dus als belangrijke voorwaarde worden aangemerkt om de effectiviteit van regionale 

samenwerkingsarrangementen op het gebied van woningbouwafspraken te vergroten. 

Doorwerking regionale gat 

Het ‘regionale gat’ ontstaat als een vraagstuk zich aandient dat niet direct onder te brengen is bij de 

bestuursniveaus van gemeenten of provincie (Duijts, 2011, pp. 25-27). Het vraagstuk valt bij wijze van 

spreken tussen beide niveaus. Vanzelfsprekend is regionale samenwerking in dat opzicht effectief voor 
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3.3

vraagstukken die in het regionale gat vallen en niet passen binnen bestaande structuren (Metze, 2011, 

pp. 12-14). Een duidelijk gevolg van vraagstukken die in het regionale gat vallen, is dat bevoegdheden en 

macht niet bij één partij liggen, maar verdeeld zijn over verschillende partijen. Het vraagstuk van regionale 

afstemming van woningbouwprogramma’s is hierdoor gebaseerd op vrijwillige medewerking van 

individuele gemeenten. Binnen deze gemeenten wordt primair op lokaal niveau politieke en financiële 

verantwoording afgelegd. Het gevolg is dat wanneer er binnen een regio een gezamenlijke woonvisie 

overeengekomen is, dat de uitvoering hiervan toch afhankelijk is van de individuele gemeenten. Dit 

geldt ook wanneer bevoegdheden op het terrein van wonen zijn afgestaan aan een regionaal orgaan als 

bijvoorbeeld de Regio Parkstad Limburg. Voor de individuele gemeenten geldt de regionale woonvisie als 

richtlijn, waar de gemeenten rekening mee moeten houden. Maar in de praktijk blijkt dat gemeenten nog 

altijd veel beleidsvrijheid hebben op dit gebied, waardoor de uitvoering van de woonvisie erg afhankelijk 

is van de goede wil en de regionale commitment van de individuele gemeenten (Verwest et al., 2008a, pp. 

100-102). 

Regionaal commitment

Doordat niet alle partijen binnen de regio in dezelfde mate te maken hebben met de problemen en 

kansen die voortvloeien uit afstemming van woningbouwprogramma’s op regionale schaal, kan bij een 

aantal partijen het zogenaamde ‘regionaal commitment’ ontbreken. Met name als er sprake is van het 

ontbreken van een gedeeld probleembesef (Verwest et al., 2008a, pp. 100-102). Een gebrek aan regionaal 

commitment komt voort uit de combinatie van kiezen voor het eigen belang en een gebrek aan 

vertrouwen. Vertrouwen wordt in de literatuur steeds vaker gezien als een belangrijke voorwaarde voor 

samenwerking (Kuindersma & Kolkman, 2005, pp. 22-27). Het begrip vertrouwen wordt door Nooteboom 

(1997) gedefinieerd als de verwachting dat een andere partij zich niet ten koste van de eigen partij 

opportunistisch zal gedragen, ook al heeft die andere partij er belang bij en is er de gelegenheid toe. 

Van de Laar (2010, pp. 221-222) benadrukt dat alle succesvolle samenwerking een basis van vertrouwen 

tussen betrokken sleutelfiguren omvat. Zonder vertrouwen is samenwerking onmogelijk. Dit brengt 

altijd een bepaalde mate van kwetsbaarheid met zich mee. Het betreft de durf om iets te ondernemen 

in een risicovolle situatie en positieve verwachtingen van de intenties en motieven van de andere partij 

(Kuindersma & Kolkman, 2005, pp. 22-27). 

Vertrouwen ontstaat niet vanzelf en kan, afhankelijk van het verleden, soms lange tijd vergen voor het 

ontwikkelt. Daarom dient er gericht te worden gewerkt aan het creëren van onderling vertrouwen, wat 

vraagt om veel afstemming en overleg (Van de Laar, 2010, pp. 221-222). Vertrouwen kan fragiel zijn en 

soms gemakkelijk om slaan in wantrouwen. Wantrouwen moet echter niet direct gezien worden als het 

exact tegenovergestelde van vertrouwen. Wantrouwen is immers vaak meer dan alleen het gebrek aan 

vertrouwen. De literatuur over vertrouwen leert dat vertrouwen veelal geleidelijk ontstaat in langdurige 

samenwerkingsrelaties (Kuindersma & Kolkman, 2005, pp. 22-27). Behalve een belangrijke voorwaarde bij 

aanvang van een regionaal samenwerkingsarrangement voor afstemming van woningbouwprogramma’s, 

kan vertrouwen zich gedurende het samenwerkingstraject ook verder ontwikkelen of juist aan kracht 

verliezen. Het gedrag van een partij zal dus sterk beïnvloed worden door de verwachtingen die deze 

partij heeft van andere betrokken partijen (Hall & Taylor, 1996, pp. 942-946). Het regionaal commitment 

kan versterkt worden door bij het opstellen van de regionale woonvisie niet alleen gemeenten te 

betrekken, maar ook juist marktpartijen. In Parkstad Limburg gebeurde dat bijvoorbeeld samen met 

woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, makelaars en zorgaanbieders. De betrokkenheid van 

marktpartijen betekent dat zij niet alleen bekend zijn met de regionale doelen uit de woonvisie, maar dat 

er ook draagvlak is voor de uitvoering (Verwest et al., 2008a, pp. 116-118). 

‘Sense of urgency’ van de opgave

Naast het organiserend vermogen en het prisoner’s dilemma, biedt de theorie nog een laatste aanknopingspunt 
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3
voor factoren die de effectiviteit van regionale samenwerkingsarrangementen beïnvloeden. Dit is namelijk 

de mate van het gevoel van urgentie, ofwel de ‘sense of urgency’. Zonder een groot algemeen gedragen 

urgentiebesef is de kans op een goede samenwerking significant kleiner (Van de Laar, 2010, pp. 217-

237). Sense of urgency ontstaat als voldoende partijen van een probleem of kans overtuigd zijn en ook 

de dringende noodzaak tot actie ervaren. In dat geval ontstaat voldoende energie voor samenwerking 

(Pelders, 2008, pp. 9-10). Hieruit volgt dat er ook sprake kan zijn van een gebrek aan sense of urgency. 

Voortkomend uit deze definitie van de term, mag sense of urgency niet verward worden met het eerder 

genoemde ‘draagvlak’. Immers staat draagvlak enkel voor steun voor de te kiezen oplossingsrichting en 

deze steun is soms maar van tijdelijke aard. Daardoor moet dit het gehele planproces onderhouden 

worden. Sense of urgency is veel meer gebaseerd op ervaring en feiten. Hieruit volgt het besef dat door 

middel van actie oplossingen gevonden kunnen worden. Een sterke sense of urgency ondersteunt dus 

het draagvlak voor een gekozen oplossingsrichting. Daarbij moet gerealiseerd worden dat een duidelijke 

sense of urgency het gehele samenwerkingsproces een waardevolle ondersteuning kan bieden (Pelders, 

2008, pp. 9-10). Binnen het thema van dit onderzoek zou het urgentiebesef om tot regionale afstemming 

van woningbouwprogramma’s te komen, kunnen voortkomen uit de beleidsinhoudelijke regionale 

opgave om beter te presteren op het gebied van de kwantitatieve en kwalitatieve transformatieopgave 

voor woningbouwprogramma’s en om deze toekomstbestendig te maken.

Het begrip urgentie kent vele grondslagen en kan ook niet eenduidig leiden tot vanzelfsprekende 

ambitieniveaus bij alle betrokkenen (Soeterbroek, 2007). Zo verschilt een breed ervaren onontkoombare 

kwestie, zoals bevolkingskrimp in Zuid-Limburg, sterk van interessante uitdagingen en kansen die 

komen met aanlokkelijke subsidiepotten, nieuwe technologieën, het wegvallen van grenzen binnen 

Europa of aansprekende projecten bij buurregio’s. In lijn met die gedachte slaan ambities van het 

‘maakbaarheidsdenken’ soms ver door en bovendien werken deze ambities ook zeer besmettelijk. 

Concepten worden dan ook regelmatig gekopieerd, al dan niet in een andere vorm. Hierbij kan gedacht 

worden aan de falende ontwikkelgebieden voor woningbouw in Meerstad en Blauwe Stad in de provincie 

Groningen. De angst om achter te blijven bij de buren is groot en het groeidenken dominant. Deze 

ambitieniveaus kunnen ver weg staan van de harten en hoofden van burgers en lokale beleidsmakers. 

Terwijl projecttrekkers de bel van het hoogste alarmniveau van urgentie luiden, worden critici met een 

minder hoog urgentieniveau afgeschilderd als conservatief met weinig ambitie (Soeterbroek, 2007). 

De weg naar een ontwikkeling van een ambitie vanuit een ‘ivoren toren’ lijkt daarmee een onwenselijk 

scenario. Om dit te voorkomen is enige bescheidenheid op z’n plek in combinatie met een gezonde 

dosis pragmatisme. Maar als belangrijkste voorwaarde voor een duurzaam en urgente regionale ambitie 

benoemt Soeterbroek (2007) dat deze ambities ook daadwerkelijk stevig lokaal en regionaal zijn verankerd 

in alledaagse vraagstukken. Daarbij is het belangrijk om de kracht van de eigen regio te doorgronden en 

ambities te enten op sterke en zwakke punten van de regio (Soeterbroek, 2007). 

 

De belangrijkste bevindingen op een rij

Dit hoofdstuk stond in het teken van een passend theoretisch kader voor het onderzoek. Het model van 

het ‘organiserend vermogen’ van Van den Berg (2002) diende als basis voor het achterhalen van een aantal 

belangrijke factoren die van invloed zijn op de fase van interactie tussen belanghebbenden binnen een 

samenwerkingsarrangement. Aan de hand van de bestudeerde literatuur zijn daar nog twee factoren aan 

toegevoegd. 

Beantwoording	deelonderzoeksvraag	4

Welke interactieproces-factoren binnen een samenwerkingsarrangement hangen samen met de beide 

contextuele factoren ‘mate van institutionalisering’ en ‘socio-economische situatie’ van de regio?



42

Binnen het conceptueel model wordt ervan uit gegaan dat de volgende interactieproces-factoren 

beïnvloed worden door de onafhankelijke variabele, ofwel de beide contextuele factoren ‘mate van 

institutionalisering’ en ‘socio-economische situatie’ van de regio: 

1. Sense of urgency

2. Het prisoner’s dilemma

3. Leiderschap

4. Netwerken

5. Draagvlak

6. Visie

Deze zes interactieproces-factoren vormen de mediërende variabele binnen het onderzoek. Binnen het 

conceptueel model wordt aangenomen dat de uitwerking van deze interactieproces-factoren vervolgens 

weer van invloed is op de afhankelijke variabele. Deze afhankelijke variabele is effectiviteit in de vorm van 

de mate van afstemming. Het volgende hoofdstuk besteedt aandacht aan de strategie en methode die 

binnen dit onderzoek centraal staan om aan de hand van het conceptueel model het empirisch deel van 

het onderzoek vorm te kunnen geven. 

 



43

Kader met de belangrijkste bevindingen opgesomd

Beantwoording	deelonderzoeksvraag	4

Welke interactieproces-factoren binnen een samenwerkingsarrangement hangen samen met de beide 

contextuele factoren ‘mate van institutionalisering’ en ‘socio-economische situatie’ van de regio?

1. Sense of urgency

2. Het prisoner’s dilemma

3. Leiderschap

4. Netwerken

5. Draagvlak

6. Visie
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Strategie & methode 

Hoofdstuk 4 



Woensel-West Eindhoven

4.1

4.2

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksstrategie en de onderzoeksmethode besproken. Daarbij wordt 

nader ingegaan op de keuze voor een casestudystrategie en de validiteit van het onderzoek. Daarna 

wordt aandacht besteed aan de onderzoeksmethode van semi-gestructureerde expertinterviews en de 

betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. 

Onderzoeksstrategie

Voor dit kwalitatief, verklarend en verkennend onderzoek is gekozen om gebruik te maken van een 

casestudy strategie. Saunders et al. gebruikt de definitie van Robson (2002) van een casestudy: 

“Een methode voor het doen van onderzoek die gebruik maakt van een empirisch onderzoek van een bepaald 

hedendaags verschijnsel binnen de actuele context, waarbij van verschillende soorten bewijsmateriaal gebruik 

wordt gemaakt.” (Saunders et al., 2011, p. 122). 

Hierbij is juist de brede context van groot belang. Door middel van een casestudy is het mogelijk om een 

holistische aanpak te hanteren, met het behoud van de zinvolle karakteristieken van real-life events in 

het onderzoek (Yin, 2003, pp. 1-3). In het kader van dit onderzoek moet gedacht worden aan factoren als 

de specifieke context waarin het samenwerkingsarrangement is ontstaan, de levenscyclus tot op heden 

en de bestuurlijke processen van het samenwerkingsverband. De casestudy strategie geeft daarbij een 

zeer geschikte manier om de hoe-vraag (analyse van de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit 

voor afstemming van het specifieke samenwerkingsarrangement) en de waarom-vraag (motivatie 

voor knelpunten en successen) te onderzoeken (Saunders et al., 2011, pp. 122-123). Bovendien is een 

casestudy strategie uitermate geschikt voor het bestuderen van de longitudinale tijdshorizont van het 

samenwerkingsarrangement, omdat de effectiviteit hiervan dan ook pas over een langere tijd duidelijk 

wordt (Yin, 2003, pp. 3-11). Verder is het voordeel van deze onderzoeksstrategie dat de diepgang van het 

onderzoek vergroot kan worden, waardoor de complexiteit en de vele verschillende variabelen beter 

onderzocht kunnen worden. Aan de andere kant is het nadeel dat hieruit volgt; het beperkt aantal cases 

dat kan worden onderzocht samenhangend met de beperkte tijd waarbinnen het onderzoek uitgevoerd 

kan worden. Dit brengt vragen met zich mee over de validiteit van het onderzoek. Een veel voorkomende 

kritiek op de casestudy strategie is immers dat de resultaten niet generaliseerbaar zijn (Yin, 2003, pp. 3-11). 

Flyvbjerg (2011) wijst echter op de voordelen die cases bieden, waarbij hij dieper in gaat op de waarde van 

concrete, praktische en contextafhankelijke informatie die wordt verkregen. Daarnaast laat hij ook zien dat 

een beperkt aantal cases, indien goed geselecteerd, te generaliseren is naar een breder toepassingsbereik. 

Het doel van dit onderzoek is dan ook niet om tot een statistische generalisatie te komen, maar tot een 

analytische generalisatie van de resultaten.

Onderzoeksmethode

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de methode literatuur- en documentenstudie om 

inzichtelijk te maken wat er al bekend is over het onderzoeksonderwerp. Om scherper geformuleerde 

vragen te kunnen stellen vormt deze methode ook de basis voor de semi-gestructureerde expertinterviews 

(Yin, 2003, pp. 3-11). De expertinterviews zijn een belangrijke bron voor actuele gegevens die moeilijk op 

een andere manier te verkrijgen zijn. Daarnaast is de betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens erg 

belangrijk. Hiertoe wordt de opbouw van de samenwerking vanaf de initiatieffase tot heden besproken 

om te controleren in hoeverre de informatie uit de documentenanalyse correspondeert met de feitelijke 

beweringen van de betrokken experts. Door het gebruik van verschillende methoden van dataverzameling 

wordt er tot triangulatie van gegevens gekomen (Saunders et al., 2011, pp. 122-123). Hierdoor wordt het 

waarnemers bias verkleind en is de richting van onderzoeksresultaten en conclusies dan ook minder 

afhankelijk van de subjectiviteit van eigen interpretaties. Het onderzoek heeft immers tot doel om tot een 

zekere objectieve bepaling van de doeltreffendheid van de genoemde samenwerkingsarrangementen te 

komen. In die zin speelt de data triangulatie een belangrijke rol bij het waarborgen van de betrouwbaarheid 
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van het onderzoek. 

Toch is hier een kanttekening op zijn plek. Er mag namelijk niet vanzelfsprekend worden verwacht dat bij 

de vraagstelling aan de experts ook daadwerkelijk de juiste antwoorden naar boven komen. De reacties 

van de experts kunnen namelijk beïnvloed worden door strategisch gedrag. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 

bepaalde zaken erg positief uit de doeken worden gedaan, terwijl ze dat in werkelijkheid misschien niet 

zijn. Het onderwerp van regionale samenwerking kan namelijk politiek gevoelig liggen bij verschillende 

betrokkenen. Daarom is er gekozen om telkens bij iedere case vier verschillende partijen aan het woord te 

laten, zodat een representatiever beeld kan worden gevormd wat betreft het functioneren van regionale 

samenwerking in de desbetreffende case. Deze vier partijen zijn:

- Een wethouder van een gemeente

- Een beleidsmedewerker van de provincie

- Een marktpartij

- Een intern betrokkene van het samenwerkingsarrangement

Op verzoek worden de respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek anoniem gehouden. 

Een referentie in de uitwerking van de casestudy duidt telkens op de bron van de betreffende gegevens. 

Zowel de namen en functies van de respondenten met de corresponderende referentie, als ook de 

geluidsopname van de interviews, zijn vastgelegd op een cd-rom. Deze cd-rom is enkel beschikbaar voor 

de interne begeleider van de universiteit om de onderzoeksresultaten te kunnen controleren.   

Naast het belichten van de samenwerking vanuit meerdere partijen, wordt de uitwerking van de 

expertinterviews na afloop opnieuw voorgelegd aan de gesprekspartners om hen de mogelijkheid te 

bieden om feedback te geven. Deze methodiek mag niet verward worden met de zogenaamde Delphi-

methode, waarbij naar een gefundeerde consensus wordt gezocht ten aanzien van een vraagstuk, door de 

deelnemers telkens opnieuw met elkaars ideeën en inzichten te confronteren, zonder elkaar ongewenst te 

beïnvloeden via directe face-to-face communicatie (Kieft, 2011 / ASF-agentschap, 2012). Het doel van het 

onderzoek is immers niet om tot consensus te komen rond het vraagstuk van regionale afstemming van 

woningbouwprogramma’s, maar om juist verbanden te duiden die van invloed zijn op de effectiviteit van 

regionale samenwerkingsarrangementen rond dit thema. De formele stappen van de Delphi-methode zijn 

dus niet van toepassing hier, maar er wordt wel gebruik gemaakt van een terugkoppeling van de uitwerking 

van de gevonden onderzoeksresultaten aan de deelnemende partijen. Hierdoor kunnen nuanceringen 

worden aangebracht in de uitwerkingen van de casestudies en bovendien worden de reacties van de ene 

partij op uitspraken van de ander ook meegenomen. Desondanks kan binnen dit onderzoek niet worden 

voorkomen dat de gevonden data een bepaalde gekleurdheid met zich meedragen.
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Kader met de belangrijkste bevindingen opgesomd

Onderzoeksstrategie
- Casestudy

Onderzoeksmethode
-	Literatuur- en documentenstudie

- Semi-gestructureerde expertinterviews

4 experts per case

- Een wethouder van een gemeente

- Een beleidsmedewerker van de provincie

- Een marktpartij

- Een intern betrokkene van het samenwerkingsarrangement
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Casestudies

Hoofdstuk 5 



Schaesbergerveld Heerlen

De selectie van casestudyregio’s voor dit onderzoek volgt uit de redenering van het conceptueel model 

uit hoofdstuk 1 en de uitwerking van de type samenwerkingsarrangementen relevant voor dit onderzoek 

uit hoofdstuk 2. In lijn met die gedachte speelden bij de keuze van de casestudyregio’s de volgende 

overwegingen een belangrijke rol:

1. Het regionale samenwerkingsarrangement moet voorzien in de afstemming van 

woningbouwprogramma’s;

2. Er is sprake van een formeel / informeel samenwerkingsarrangement;

3. De regio groeit / krimpt.

Ten behoeve van de in het voorgaande hoofdstuk beschreven analytische generalisatie van de resultaten, 

zijn de casestudies geselecteerd op grond van het zogenaamde ‘theoretical sampling’. Dit betekent 

een selectie op basis van het feit dat ze bij uitstek geschikt zijn voor het verhelderen en uitbreiden van 

relaties en logica van constructies, zoals het verhelderen van een ongewoon fenomeen, het begrijpen 

van (tegengestelde) resultaten van andere casussen en eliminatie van alternatieve verklaringen 

(Eisenhardt & Graebner, 2007, pp. 25-32). In het geval van deze meervoudig vergelijkende casussen gaat 

‘theoretical sampling’ niet zo zeer uit van een unieke casus, maar meer van zogenaamde ‘polar types’ 

(Eisenhardt & Graebner, 2007, pp. 25-32). Daarbij wordt gekeken naar ‘mate van institutionalisering’ van 

het samenwerkingsarrangement en de ‘socio-economische situatie’ van de regio. Op basis van deze 

selectiecriteria is gekozen voor de volgende casestudyregio’s:

Casus 1: Metropoolregio	Amsterdam (M)

Casus 2: Regio	Achterhoek (A)

Casus 3: Samenwerkingsverband	Regio	Eindhoven (E)

Casus 4: Parkstad	Limburg (P)

Figuur 5.1: Selectie van casussen op basis van de contextuele factoren ‘mate van institutionalisering’ van het regionale 

samenwerkingsarrangement en de ‘socio-economische situatie’ van de regio.  

Het resterende deel van dit hoofdstuk staat in het teken van de uitwerking van deze casestudies. De 

bijdragen van de vier respondenten per casus, in de vorm van de expert-interviews, is direct verwerkt 

in de uitwerking van iedere casus. Individuele bijdragen zijn terug te vinden in de vorm van een 

gecodeerde referentie (x...) naar gegevens op de eerder genoemde cd-rom. Deze is enkel toegankelijk 

voor de interne begeleider van de universiteit. Bij het behandelen van de casussen wordt antwoord 

gezocht op deelonderzoeksvraag 5. Deze deelonderzoeksvraag dient net als bij de andere deelvragen 

enkel ter structurering van het onderzoek. Daarom wordt er aan het eind van het hoofdstuk niet expliciet 

teruggekomen op de beantwoording van deze vraag. De relevante informatie voor deelonderzoeksvraag 

5 wordt telkens aan het eind van elke casus overzichtelijk gepresenteerd. In het volgende hoofdstuk 

worden vervolgens de onderzoeksresultaten gebruikt voor de synthese en de conclusie van dit onderzoek. 
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Groei
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(buitenwettelijk) 
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arrangement
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kingsarrangement

Krimp

Metropoolregio 
Amsterdam

Samenwerkingsver-
band Regio Eindhoven 
(WGR+)

Regio Achterhoek

Parkstad Limburg 
(WGR+)
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Metropoolregio Amsterdam - eigen bewerking van CBS (2012a) IN
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Casestudyregio’s - eigen bewerking van Planet Observer (2010)

5

Figuur 5.2:

Metropoolregio Amsterdam
De Metropoolregio Amsterdam (MRA), ofwel Amsterdam Metropolitan Area, is een informeel 

samenwerkingsarrangement van 36 gemeenten, de Stadsregio Amsterdam en de provincies Noord-

Holland en Flevoland, in de Noordvleugel van de Randstad. Het doel van de samenwerking is om door 

middel van bundeling van krachten een betere afstemming, snellere besluitvorming en een krachtigere 

stem richting het Rijk te kunnen bewerkstelligen. Dit alles in het belang van een betere regio met 

een krachtig internationaal concurrentievermogen. Daarvoor wordt ingezet op het creëren van een 

hoogwaardig, veilig en duurzaam leef- en woonmilieu voor bedrijven, bewoners en bezoekers voor nu 

en in de toekomst. Hiervoor maken de gezamenlijke partners afspraken op het gebied van verkeer en 

vervoer, economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid. De Metropoolregio Amsterdam biedt 

een platform voor ontmoeting en netwerken om ruimtelijke en economische onderwerpen te agenderen 

en om projecten in samenhang te ontwikkelen (Metropoolregio Amsterdam, 2010). Op het gebied van 

verstedelijking staat de MRA voor het maken van heldere afspraken tussen gemeenten onderling en 

met het Rijk over de gewenste aantallen, locaties en typen woonmilieus op de korte, de middellange- 

en de lange termijn tot 2040 (Metropoolregio Amsterdam, 2011, pp. 17-18). Binnen een context van een 

groeiende vraag naar woningen maakt deze samenwerking gebruik van een informele structuur. De vraag 

is echter hoe effectief dit samenwerkingsarrangement is voor afstemming van woningbouwprogramma’s.  
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M.1

M.1.1

Lokale omstandigheden

Voor een complexe lokale omgeving als de Noordvleugel van de Randstad is het, naast aandacht voor 

de huidige stand van zaken rond de institutionalisering van het samenwerkingsarrangement, ook zinvol 

om een korte terugblik te geven van regionale samenwerking in de regio. Immers is er behalve het 

informele samenwerkingsarrangement Metropoolregio Amsterdam (MRA) ook sprake van een formele 

samenwerking op kleinere schaal in de vorm van de Stadsregio Amsterdam (SRA). De relatie tussen 

beide verdient daarom wat meer aandacht en hiervoor is het noodzakelijk om meer inzicht te geven in 

de ontstaansgeschiedenis van beide organisaties. Dit draagt namelijk bij aan een heldere uiteenzetting 

van de verschillende doelstellingen van beide samenwerkingsarrangementen. Hierbij wordt specifiek 

ingegaan op de relevante onderdelen voor regionale woningbouwprogrammering. 

Institutionele context

Regionale samenwerking in de regio Amsterdam kent een lange reeks van ‘tussenvormen’ van 

samenwerkingsarrangementen. Sinds 1968 vond er al overleg plaats binnen het zogenaamde Informeel 

Agglomeratie-Overleg Amsterdam (IAO). Concrete beslissingen werden hier echter niet genomen. 

Daarnaast was het onderling vertrouwen tussen gemeenten gering en gedeelde belangen werden 

niet gevonden. Rijke randgemeenten concentreerden hun aandacht voornamelijk op hun eigen 

belang. Amsterdam en de veel minder welvarende randgemeenten wilden de welvaart echter eerlijker 

verdelen over de regio. Vanuit dit perspectief was er behoefte aan een meer geïnstitutionaliseerde vorm 

van samenwerking om uiteindelijk tot concrete resultaten te kunnen komen. Het idee was om tot een 

volwaardige stadsprovincie uit te groeien. Met name het Rijk en de welvarende randgemeenten hielden 

deze ontwikkeling met succes tegen. Daarom vond er vanaf 1986 slechts een geringe koerswijziging plaats 

waarbij het samenwerkingsarrangement de nieuwe naam ‘Regionaal Overleg Amsterdam’ ging dragen 

en er een bestuursovereenkomst werd opgesteld (Schipper, 2011, pp. 77-86). Dit orgaan was vooral een 

overlegplatform voor bestuurders. In 1992 werd het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) opgericht. Het 

ROA was een eerste stap naar een meer intensievere en geïnstitutionaliseerde vorm van samenwerking. 

Dit ging gepaard met statuten, een bestuur, commissies, een regioraad en op beperkte schaal eigen 

medewerkers. (Van der Lans, 2006, pp. 23-29). 

Opnieuw	meer	behoefte	aan	een	formele	regionale	samenwerking

In de periode na de oprichting van het ROA belandden de grootstedelijke problemen weer op de 

agenda van het kabinet. Als gevolg van het uitbrengen van het rapport van de Commissie Montijn 

werd aangestuurd op een nieuwe regionale bestuursvorm (Schipper, 2011, pp. 77-86). Tot op dat 

moment werden de regionale samenwerkingsarrangementen door het kabinet gezien als te vrijblijvend. 

Daarom was er behoefte aan een sterkere formele bestuursstructuur (Stadsregio Amsterdam, 2006a). 

Dit zou opnieuw de stadsprovincie moeten worden. Er werden concrete ambities geformuleerd binnen 

wisselende werkgroepen. Hierbij werd voortgebouwd op de ervaringen van het ROA op het gebied van 

verkeer en vervoer, huisvesting en ruimtelijke strategieën. Ditmaal werden de verschillende belangen 

van de deelnemende gemeenten wel erkend en de stadsprovincie werd beschouwd als een geschikt 

middel om deze verschillende belangen samen te brengen. Daarnaast werd er sterk ingezet op stabiliteit 

van de samenwerking. Daarom werden conflicterende thema’s vooruit geschoven en het informeren van 

burgers werd pas ingepland na afronding van de wetgeving die het proces moest vormgeven. Hierdoor 

kwam het zwaartepunt van de samenwerking vooral te liggen bij formalisering van regels en een verdere 

institutionalisering van het samenwerkingsarrangement. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat het systeem 

niet meer in staat was om adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Er was namelijk geen ruimte 

meer voor verschillende belangen, werkwijzen, creativiteit en innovatie. Omdat het economisch beter 

ging met Amsterdam verdween ook langzaam de eerdere druk om tot een stadsprovincie te komen. Er 

heerste een grote spanning tussen het eigen belang en het belang van de regio (Schipper, 2011, pp. 77-
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5
86). Een indicator voor deze ontwikkeling was het vertrek van Almere uit het ROA in 1994, ondanks de 

committerende verplichtingen voortvloeiend uit de Kaderwet (Van der Lans, 2006, pp. 30-37). Daarnaast 

stond het onderlinge vertrouwen dat in de periode daarvoor was opgebouwd op losse schroeven 

(Schipper, 2011, pp. 77-86). Immers waren er nog maar weinig bestuurders die het proces wilden en konden 

steunen en het wantrouwen richting Amsterdam over bestuurlijke- en ambtelijke dominantie was groot 

(Van der Lans, 2006, pp. 30-37). Ondanks dat het Rijk een groot voorstander bleef van de stadsprovincie, 

leidden in 1995 een gebrek aan visie bij de vormgeving van de stadsprovincie en de afwijzing in een 

referendum, definitief tot de ondergang van het idee voor een stadsprovincie (Schipper, 2011, pp. 77-86). 

Regionale	samenwerking	langs	twee	sporen

De vraag was nu hoe verder te gaan met de samenwerking tussen gemeenten in de regio. In elk geval was 

de weg weer vrij voor experimenten op het gebied van regionale samenwerking. Op basis van de nota 

‘Samenwerken met perspectief’ werd in 1996 besloten om regionale samenwerking langs twee sporen 

vorm te geven (Stadsregio Amsterdam, 2006a): 

Spoor	1: het spoor van het Openbaar Lichaam ROA (wat later de Stadsregio Amsterdam zou gaan heten)

Spoor	2: het spoor van de Regionale Samenwerking Amsterdam (RSA)

Het Openbaar Lichaam ROA bouwde voort op het ROA en voerde de wettelijke taken van het 

Kaderwetgebied uit. Het tweede spoor van het RSA was een vrijwillig samenwerkingsarrangement van de 

gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en gemeenten buiten het 

stadsregio-gebied (Stadsregio Amsterdam, 2006a). Er werden nieuwe regionale opgaven geformuleerd 

en er werd zowel samenwerking gezocht met gemeenten die ooit deelnamen aan het ROA, als ook een 

groot aantal gemeenten dat altijd buiten het samenwerkingsarrangement was gebleven. Ook werden 

private partijen en maatschappelijke organisaties erbij betrokken (Schipper, 2011, pp. 77-86). Dit uiterst 

informele samenwerkingsarrangement was gericht op informatie-uitwisseling, het uitwerken van visies 

en plannen zonder concrete besluitvorming en het diende bovendien als klankbord richting het Rijk. 

Inmiddels werd er dus werk gemaakt van het streven naar de oprichting van flexibele en dynamische 

organisatievormen als reactie op het afketsen van de plannen voor een stadsprovincie in 1995. Toch 

verdween het RSA naar de achtergrond door interne problemen binnen de samenwerking en uiteindelijk 

hield deze in 2008 definitief op te bestaan (M4). Behalve het ROA en het RSA volgde vanaf 1998 nog een 

nieuwe vorm van samenwerking. Dit informele samenwerkingsarrangement, in de vorm van een aantal 

zogenaamde Muiderslotconferenties, ontwikkelde zich parallel aan het RSA. Hierdoor is het niet vreemd 

dat het voor buitenstaanders vaak erg moeilijk was om door het woud van bestuurlijke en organisatorische 

constructies de weg te vinden (Van der Lans, 2006, pp. 49-61). 

Van	Muiderslotconferentie	naar	Noordvleugeloverleg

Tijdens de Muiderslotconferenties werd geprobeerd om daadwerkelijk inhoud te geven aan het stedelijk 

netwerk van de Noordvleugel van de Randstad (Wijers, 2011). Immers werd er door afzonderlijke partijen 

genoeg ondernomen, maar er was weinig van elkaar bekend waar ieder nu precies mee bezig was. Daarom 

werden plannen als Noord-Holland 2030 en Amsterdam 2020 naast elkaar gelegd (Schipper, 2011, pp. 62-

76). Bovendien werd er nagedacht over hoe bestuurlijk samen te werken. Het vormen van een gezamenlijk 

plan voor de regio kwam echter nog niet van de grond. In elk geval was er in eerste instantie sprake van 

een informele wijze waarop de regio was begonnen met een verkenning van het ruimtelijk beleid voor 

de lange termijn. Dit veranderde toen het Rijk in overleg met de regio om een verstedelijkingsvisie van 

de Noordvleugel van de Randstad vroeg, met daarin ruimte voor een toevoeging van 150.000 woningen 

in de regio voor de periode tot 2030. Hierdoor ontstond er plotseling een serieuze bestuurlijke opgave. 

Daarom werden de Muiderslotconferenties vanaf 2001 omgedoopt tot Noordvleugelconferenties. 

Hiermee beperkte het overleg zich niet enkel tot platform om de samenwerking te bevorderen en 
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kennis uit te wisselen over strategische plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en 

vervoer, maar werd concreet gezocht naar een verdeling van de woningbouwopgave in de regio. Door 

deze ontwikkeling verdween langzaam de vrijblijvendheid van het samenwerkingsarrangement en niet 

iedereen was dan ook meer welkom bij het overleg. Enkel gemeenten die een bijdrage konden leveren 

aan de taakstelling mochten meedoen. Toch was er nog steeds wel degelijk sprake van informeel overleg. 

Immers was deelname vrijwillig en er werden enkel onderlinge afspraken gemaakt en geen besluiten 

genomen. Het was namelijk de bedoeling dat de afspraken een formeel karakter zouden krijgen in de 

structuurvisies van de betrokken partners. De in het leven geroepen Bestuurlijke Kerngroep zag toe op de 

naleving van de gemaakte afspraken (Schipper, 2011, pp. 62-76). De samenwerking werd in de jaren daarna 

themagericht voortgezet met in totaal zeven Noordvleugelconferenties. 

Van	Noordvleugeloverleg	naar	Metropoolregio	Amsterdam

De discussie rond de bestuurlijke indeling van de Randstad, de komst van het programma Randstad Urgent, 

de nota Randstad 2040 en de nieuwe Wro, waren gezamenlijk de belangrijkste aanleiding om te werken 

aan een gemeenschappelijk ontwikkelingsbeeld voor de lange termijn. Daarom besloot de Bestuurlijke 

Kerngroep van het Noordvleugeloverleg om in een open proces tot een breed gedragen lange termijn 

ontwikkelingsbeeld voor de Noordvleugel te komen, wat als basis zou dienen voor de structuurvisies 

van de deelnemende partners (Schipper, 2011, pp. 62-76). In februari 2008 werd het ontwikkelingsbeeld 

voor de Noordvleugel in 2040 definitief vastgelegd in het boek ‘Metropoolregio Amsterdam’. Dit moment 

markeerde ook een naamswijziging van de samenwerking en de officiële oprichting van het regionale 

samenwerkingsarrangement Metropoolregio Amsterdam (MRA). Vanaf dat moment kon vanuit een 

gezamenlijke basis gewerkt worden aan de structuurvisies van de deelnemende partners (Wijers, 2011). 

Deze ontwikkeling kan gezien worden als een bevestiging dat de conferenties waren uitgegroeid tot het 

belangrijkste overlegplatform van de regio (Schipper, 2011, pp. 77-86). De huidige deelnemende partijen 

van de MRA zijn de Provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en 36 

gemeenten, weergegeven in figuur 5.3. De 36 gemeenten vormen tezamen grofweg het werkgebied van 

de MRA.

Figuur 5.3: Gemeenten behorende tot de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De	Metropoolregio	Amsterdam	vs.	de	Stadsregio	Amsterdam

Figuur 5.4 illustreert dat zowel de Metropoolregio Amsterdam als de Stadsregio Amsterdam zijn 

voortgekomen uit wisselende coalities. Daarbij zit de Stadsregio Amsterdam (SRA) in de formele hoek met 

een vaste structuur. De SRA voert een aantal wettelijke taken uit waaronder het Vinexbeleid en sturing op 
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5
de woonruimteverdeling binnen het gebied van de stadsregio. Voorheen was het wettelijke belang van 

de SRA op het gebied van volkshuisvesting groter. Het Rijk stimuleerde in de periode 2005-2010 namelijk 

de bouwproductie van woningen binnen het stadsregiogebied door middel van zogenaamde BLS-

subsidies. De SRA droeg destijds een belangrijke zorg voor de verdeling van deze gelden. In het kader van 

de gemaakte verstedelijkingsafspraken konden deze Besluit Locatiegebonden Subsidies ingezet worden 

als steun in de rug voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van moeilijke locaties. Inmiddels zijn deze middelen 

niet meer beschikbaar en is de mogelijkheid voor de SRA om te sturen op het gebied van ruimte en 

wonen wat verkleind (M1). Toch vervult de SRA nog belangrijke taken op het gebied van wonen. Zo praten 

de wethouders ruimte en wonen van de deelnemende gemeenten in een informele omgeving over de 

regionale woningmarkt. Daarnaast hebben de 16 deelnemende gemeenten op eigen initiatief ook een 

aantal aanvullende taken bij de stadsregio neergelegd. Een van deze taken is het opstellen van langjarige 

beleidsplannen in het kader van afstemming tussen gemeenten. Op het gebied van wonen resulteerde dit 

bijvoorbeeld in de regionale woonvisie (Stadsregio Amsterdam, 2006b).

Figuur 5.4: Samenwerking in de Amsterdamse regio in de periode 1968-heden (Schipper, 2011, p. 84) (eigen bewerking).  

Ook het informele spoor heeft enkele transformaties ondergaan in de afgelopen decennia. Met de opkomst 

van de MRA verloor de Regionale Samenwerking Amsterdam (RSA) steeds meer betekenis als informeel 

spoor van regionale samenwerking in de regio Amsterdam. In 2008 hield het RSA dan ook op te bestaan 

en groeide de MRA verder door tot het belangrijkste informele samenwerkingsarrangement in de regio 

Amsterdam voor onder andere verstedelijking. De informele samenwerking binnen de Metropoolregio 

Amsterdam wordt gevoed door de wens om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen (Schipper, 

2011, pp. 11-13). De MRA wordt bestuurlijk gecoördineerd vanuit drie verschillende overlegorganen: 

het Platform RO aangeduid als de Bestuurlijke Kerngroep (BKG), het Platform Regionaal-Economische 

Structuur (PRES) en het Platform Bereikbaarheid MRA (PBM). Voor dit onderzoek is met name het BKG van 

belang omdat dit overlegorgaan onder andere de afspraken bewaakt voor impulsen van ‘verstedelijking’. 

Deelnemers aan dit platform zijn de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en 

de gemeenten; Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Velsen, Purmerend, Amstelveen, 

Zaanstad, Lelystad en vertegenwoordigers vanuit de beide andere platforms van de MRA. De relatie met 

de Stadsregio Amsterdam (SRA) is daarbij evident, omdat zij ook optreedt als vertegenwoordiger van een 

aantal gemeenten die geen zitting hebben in de BKG (Metropoolregio Amsterdam, 2011, pp. 33-34). 

Vaste structuur

Flexibele structuur

Informeel Formeel
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Informeel 
Agglomeratie-overleg 

Amsterdam (1968-1985)

Regionaal Overleg 
Amsterdam 
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Amsterdam 
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ROA 

(1995-2006)

Regionale 
Samenwerking 

Amsterdam 
(1995-2008)

Noordvleugeloverleg 
(1998-2008) 

Metropoolregio 
Amsterdam 

(2008-heden)

Stadsregio Amsterdam 
(2006-heden)

Spoor 2
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Een belangrijk kenmerk van de metropoolsamenwerking is het vrijwillige karakter. Besluiten op regionale 

schaal vinden plaats in de Staten en Raden van de aangesloten gemeenten en provincies. Ook werken 

alle aangesloten partners vanuit eigen kracht, ervaring en deskundigheid aan de regionale opgaven. 

Gezamenlijk zorgen deze twee uitgangspunten ervoor dat de ambtelijke en bestuurlijke organisatie 

relatief eenvoudig van aard kan blijven. Hierdoor is het ook mogelijk om hoofdzakelijk inhoudelijk samen te 

werken op flexibele wijze (Metropoolregio Amsterdam, 2010). In april 2009 werd de eerste MRA conferentie 

gehouden waarbij concrete afspraken werden gemaakt om sterker uit de crisis te komen. Daarnaast werd 

benadrukt dat er vastgehouden zou worden aan de ambities die verwoord waren tijdens de laatste 

Noordvleugelconferentie. Hoe deze doelen gerealiseerd dienen te worden staat in het document: 

‘Metropoolregio Amsterdam op Koers’ (Wijers, 2011). Inmiddels heeft de tweede MRA conferentie 

plaatsgevonden in september 2011. Tijdens vijf deelsessies werden de metropolitane ambities besproken 

en de nieuwste inzichten gedeeld. Zo werd ook een indruk verkregen van het thema ‘verstedelijking’. Hier 

bleek dat de regio een zware taak te wachten staat met betrekking tot de woningbouwprogrammaring. 

De socio-economische situatie

De Metropoolregio Amsterdam wordt aangemerkt als een van de belangrijkste economische groeiregio’s 

van Nederland. Voor de toekomst wordt wel een afzwakking van deze groei verwacht, maar in vergelijking 

met de rest van Nederland zal de regio zich gunstig blijven ontwikkelen. Dit is te verklaren vanuit de 

heterogene samenstelling van de economie en de hoog opgeleide beroepsbevolking (O+S Amsterdam, 

2008, pp. 159-170). De kansen die deze groeiregio biedt trekt ook veel mensen van buiten de regio. 

Mede hierdoor ontstaat er een enorme bouw- en transformatieopgave in de regio om aan de vraag naar 

woningen te kunnen voldoen. Anticiperend hierop richtte de MRA zich als regio in eerste instantie op het 

komen tot een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling van het verstedelijkingsproces in de periode 

2010-2030. Later werd deze periode opgerekt tot 2040. Daarbij stond centraal; het vinden van voldoende 

ruimte voor wonen en werken en de samenhang daartussen. Dit ontwikkelingsbeeld was noodzakelijk 

om in de toekomst concurrerend te blijven met andere Europese metropolen. Daarom werd voornamelijk 

ingezet op diversiteit van het metropolitane gebied. Het stedelijk gebied moest daarom verder worden 

geïntensiveerd en getransformeerd naar een stadsmilieu met voor een metropool kenmerkende 

kwaliteiten (O+S Amsterdam, 2008, pp. 113-117). Afzonderlijke overheden konden deze opgave niet 

waarmaken. Daarom is gezamenlijk opgetrokken om de gewenste kwaliteiten in samenhang en onderlinge 

afstemming te ontwikkelen (Metropoolregio Amsterdam, 2009, pp. 6-7). In lijn met die gedachte was er 

binnen de Metropoolregio Amsterdam sprake van een breed gedragen voorkeur om woningbouwlocaties 

te concentreren in plaats van een spreiding hiervan. Immers kan enkel met deze strategie voldoende 

draagkracht worden gerealiseerd voor grootstedelijke voorzieningen en worden bovendien waardevolle 

landschappen ontzien (Metropoolregio Amsterdam, 2009, pp. 12-13). In samenspraak met het voormalig 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) werd een bouwopgave 

vastgesteld om tussen 2010-2030 in totaal 150.000 woningen te realiseren binnen de as Haarlemmermeer 

– Amsterdam – Almere (Metropoolregio Amsterdam, 2008, pp. 39-46 / Schipper, 2011, pp. 77-86). De 

Noordvleugel zette in op een zoektocht naar 190.000 woningen om verzekerd te zijn van een speelruimte 

om het daadwerkelijke aantal van 150.000 woningen te kunnen realiseren. Daarbij werd voor 60.000 

woningen binnenstedelijk ruimte gezocht en voor de overige 130.000 daarbuiten (Schipper, 2011, pp. 62-

76). Voor de korte termijn werd een bouwopgave geformuleerd van 100.000 woningen in de periode 2010-

2020. Hierbij werd in de beginjaren prioriteit gegeven aan de verstedelijking van de Zuidwestflank van de 

as, waarbij ondertussen de infrastructuur naar Almere op orde zou worden gebracht om tussen 2015 en 

2020 vervolgens de schaalsprong in Almere uit te kunnen voeren (Wijers, 2011).

De	gevolgen	van	de	economische	crisis

Inmiddels heeft de economische crisis behoorlijk wat roet in het eten gegooid van de ambitieuze 

woningbouwplannen voor de regio. Op papier is genoeg capaciteit beschikbaar voor de 
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5
verstedelijkingsafspraken (Provincie Noord-Holland, 2011, pp. 16-17). Maar het bouwtempo om de 

beoogde aantallen te realiseren is veel te laag. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan volgt direct uit de 

crisis. Ontwikkelaars, overheden en woningzoekenden hebben op het moment onvoldoende financiële 

slagkracht om daadwerkelijk de markt op gang te houden (Pot et al., 2012). Voor het in aanbouw nemen 

van bouwprojecten worden in de regel percentages van 70% voorverkoop gehanteerd. De crisis zorgt voor 

een grote vraaguitval, waardoor deze percentages niet gehaald worden (Stadsregio Amsterdam, 2010). 

Hierdoor ontstaan er grote achterstanden die in potentie onoverbrugbaar kunnen worden ten opzichte 

van de verstedelijkingsafspraken. De huidige woningmarktproblemen hebben echter weinig effect op de 

langetermijnbehoefte aan woningen. Ondanks de stagnatie behoren de verstedelijkingsafspraken nog 

steeds overeind te blijven. Door de lage bouwproductie als gevolg van de crisis, wordt een nog groter 

woningtekort op de langere termijn gecreëerd (Fokkema & Hofman, 2012, pp. 19-21). De verwachting is 

dat de effecten van de crisis voorlopig zullen aanhouden en dat de achterstanden verder zullen oplopen 

(Provincie Noord-Holland, 2011, pp. 31-32). 

Structurele	problemen	aan	de	basis	van	de	woningbouwstagnatie

Toch kan niet alle stagnatie op de crisis worden afgeschoven. Immers voordat de crisis aanving trok De 

Zeeuw (2008) de haalbaarheid van de netto toevoeging van 150.000 woningen tot 2030 in de gewenste 

kwaliteit al in twijfel. Als voornaamste redenen benoemde hij allereerst een matige organisatie van de 

woningproductie, de ingewikkelde binnenstedelijke planontwikkeling en een gebrek aan flexibiliteit en 

fasering van plannen om deze toekomstbestendig te maken (Stadsregio Amsterdam, 2009). Daarnaast is 

er sprake van een slechte aansluiting van het kwalitatieve aanbod bij de vraag. Daarvoor is er behoefte 

aan een grootschalige herstructurering van naoorlogse compacte milieus en het realiseren van nieuwe 

woonmilieus in het topsegment om te kunnen concurreren met andere Europese metropolen. Hierbij 

gaat het met name om een grote vraag naar groenstedelijke en centrumstedelijke milieus. De regio staat 

daardoor behalve voor een grootschalige kwantitatieve opgave dus ook voor een grote kwalitatieve 

opgave (Metropoolregio Amsterdam, 2009, pp. 12-13). Het gevolg van deze ontwikkelingen tezamen is 

dat de markt ook vanuit deze structurele problemen stagneert. De consequentie van deze stagnatie laat 

zich wijzen in een aantal risico’s. Zo raakt de woningmarkt nog verder op slot omdat er geen doorstroming 

aanwezig is in de regionale woningmarkt. In de regio Amsterdam is namelijk sprake van een woningmarkt 

waarin de verschillende woonmilieus complementair zijn aan elkaar. Dit functioneren van de woningmarkt 

wordt ook wel aangeduid als de regio als roltrapregio, waarbij er doorstroming plaatsvindt naar andere 

woonmilieus als gevolg van sociaaleconomische stijging van gezinnen (Van der Zande et al., 2011, p. 7). 

Een oplopend woningtekort (in bepaalde segmenten) belemmert de doorstroming en bemoeilijkt de 

toetreding op de woningmarkt voor starters (Provincie Noord-Holland, 2011, pp. 31-32). Hiermee blijft de 

roltrap op dit moment onvoldoende in beweging. Daarnaast zal er sprake zijn van een toenemend verlies 

aan economische kracht. Wonen is namelijk een belangrijke vestigingsfactor die steeds meer aan belang 

wint. Om toch aan de vraag te kunnen voldoen zal steeds vaker voor paniekoplossingen worden gekozen 

zonder ruimtelijke kwaliteit. Dit zal zeker op lange termijn geen bijdrage leveren aan een duurzame 

ontwikkeling van de regio op het gebied van gedifferentieerde woonmilieus die beantwoorden aan de 

heersende vraag (De Zeeuw, 2008). 

Recente	prognoses	wijzen	op	een	nog	grotere	behoefte	aan	woningen

De Primos prognose 2011 van ABF Research wijst op een nog grotere groei van het aantal inwoners dan 

al werd verwacht. Deze nieuwe prognose is gebaseerd op een actuele doorrekening van demografische 

en economische ontwikkelingen in de regio (Pot et al., 2012). Hierdoor zullen tot 2040 zo’n 300.000 nieuwe 

toevoegingen nodig zijn binnen de Metropoolregio Amsterdam. Dit is een fors groter aantal woningen 

dan waar eerder rekening mee werd gehouden. De regio ging immers uit van 144.000 woningen tot 2020, 

waarvan 100.000 nieuwe woningen en 44.000 vervangingen (Metropoolregio Amsterdam, 2011, pp. 17-18). 

Dat er nu veel huizen te koop staan doet niets af aan deze vraag omdat er geen sprake is van structurele 
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leegstand. Een grotere groei van het aantal huishoudens vertaalt zich dan ook vrijwel direct naar een 

vergelijkbare groei in de behoefte aan woningen. Hier komt ook nog eens bij dat er nu al sprake is van een 

bouwachterstand van zo’n 30.000 woningen omdat de bouwproductie de demografische ontwikkeling 

niet heeft kunnen bijhouden in de laatste jaren van crisis. Dit is de conclusie van ABF Research in het rapport 

‘Houdbaarheid Woningbehoefteprognoses Noordvleugel’. Door de stagnatie in de bouwproductie van de 

regio raken de lange termijn en korte termijn problemen elkaar (Pot et al., 2012). Deze ontwikkelingen 

geven genoeg aanleiding om op regionale schaal afspraken te maken over afstemming en fasering voor 

zowel het kwantitatieve aanbod van woningen als ook het kwalitatieve aanbod.

Interactie belanghebbenden aan de hand van interactieproces-factoren

Sense	of	urgency
Het gezamenlijke gevoel van urgentie voor regionale samenwerking volgt direct uit de taakstelling van 

150.000 woningtoevoegingen tot 2030. Deze lange termijn opgave vormde de directe aanleiding voor 

het opstellen van het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 in 2008. Inmiddels is deze opgave fors naar 

boven bijgesteld en is er een taakstelling geformuleerd om tot 2040 300.000 woningtoevoegingen te 

realiseren. Echter, sinds de aanvang van de crisis is bij individuele partijen het gedeelde gevoel van urgentie 

om deze ambitie te vervullen en echt samen op te trekken afgenomen. Er wordt wel in het algemeen 

over gefilosofeerd, maar deze opgave leidt niet tot zware meningsvorming in de gemeenteraden. In deze 

crisistijd heeft men de handen vol aan het ontwikkelen van de locaties waar nog wel perspectief aanwezig 

is. Hierdoor verslapt de aandacht voor de regionale opgave (M3). 

Op het lagere schaalniveau functioneren binnen de MRA een aantal subregio’s in de vorm van 

woningmarktgebieden. In feite is er een sterke urgentie in deze regio’s aanwezig om bouwplannen te 

faseren en te doseren omdat op dit moment niet alle woningen kunnen worden afgezet vanwege de crisis 

(M2). Om de korte termijn problemen op de woningmarkt het hoofd te bieden zou een programmatische 

afstemming en fasering wel een bijdrage kunnen leveren aan het weer op gang brengen van 

ontwikkelingen bij projecten die elkaar dwarszitten. Ondanks dat dit door de ontwikkelwereld wordt 

beaamd, wordt er maar zeer beperkt naar gehandeld (M3). Dit heeft ook alles te maken met de tijdsgeest. 

Er wordt verwacht dat de markt wel weer aantrekt, omdat de behoefte op termijn erg groot is. Het resultaat 

is een interessante paradox omdat er eigenlijk een urgente behoefte is voor afspraken om minder te 

gaan bouwen, om uiteindelijk meer te kunnen gaan bouwen. Ondanks dat onderlinge afstemming van 

bouwprojecten een uitkomst zou kunnen bieden voor de korte termijn, wordt deze strategie nauwelijks 

toegepast (M2). De problemen met het niet tot ontwikkeling komen van bouwprojecten leven in dat 

opzicht veel meer in Noord-Holland Noord, West-Friesland en delen van Kennemerland. Hier is de sense 

of urgency vele malen groter omdat behalve de effecten van de crisis ook de structurele transities in de 

bevolkingsontwikkeling een belangrijke rol spelen bij de stagnatie van bouwprojecten in deze gebieden. 

Wanneer de effecten van de crisis verminderen, dan blijft de druk op de woningmarkt in de wat meer 

perifeer gelegen locaties van Noord-Holland minder groot in vergelijking tot de MRA. Programmatische 

afstemming wordt hier dan ook als noodzakelijk gezien. Juist vanwege de hoge druk op de woningmarkt 

in de MRA op termijn, is hier de behoefte om voor de korte termijn tot afstemming en programmering te 

komen maar klein (M3). Dit is opmerkelijk omdat het gebrek aan afstemming op het lagere schaalniveau 

van gemeenten en marktpartijen, direct van invloed is op het al dan niet slagen van de gezamenlijke 

ambitie om 300.000 woningen te realiseren tot 2040. Hieruit volgt dat er op dit moment nauwelijks sprake 

is van een gezamenlijke sense of urgency om ook werkelijk de lange termijn ambitie te vervullen. Feitelijk 

lopen de bouwachterstanden hierdoor alleen maar verder op. 

Leiderschap
De afname van het gezamenlijke gevoel van urgentie in deze crisistijd is ook terug te vinden op het gebied 

van leiderschap binnen het samenwerkingsarrangement van de MRA. In dit verband is er nauwelijks 

sprake van een eenduidig bestuurlijk trekker of leider in de regio die duidelijk voor de rest uitloopt. De 
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5
samenwerking wordt eerder vorm gegeven doordat verschillende bestuurders elkaar aanspreken op 

bepaalde zaken en uiteindelijk resulteert dit in de heersende samenwerking. In dat opzicht nemen de 

bestuurders wel hun verantwoordelijkheden, maar er is amper sprake van een echte Gideonsbende zoals 

die er een aantal jaren geleden misschien wel was toen het ontwikkelbeeld werd vormgegeven. Dit heeft 

alles te maken met het feit dat de lange termijn visie inmiddels aanwezig is. De zogenaamde stip op de 

horizon is bepaald. Op dit moment is het een kwestie van uitvoering en dat gaat met de huidige crisis erg 

moeizaam. Voor de langere termijn is het doorgaans makkelijker om elkaar te vinden, maar wanneer deze 

afspraken uitgewerkt moeten worden en er concrete beslissingen en ingrepen moeten worden gedaan, 

dan is dat veel moeilijker. De energie komt vaak vrij bij het creëren van iets nieuws en niet in de fase 

van de uitvoering. Als er dingen gedaan moeten worden dan pakt iedereen zijn rol wel op, maar er is 

bijvoorbeeld geen actieve lobbygroep in Den Haag of in Europa voor de MRA (M2). Juist onder de huidige 

omstandigheden in deze fase van uitvoering van de gestelde ambitie, is het essentieel dat er sprake is van 

leiderschap. Toch blijkt dit leiderschap slechts in mindere mate aanwezig op het niveau van de MRA. 

Netwerken
De onderlinge afhankelijkheid van de regionale woonopgave wordt in het MRA-gebied niet voldoende 

onderstreept om ook daadwerkelijk een hecht netwerk van partijen te vormen. De aandacht voor het 

schaalniveau van de MRA is wat verslapt en partijen richten zich meer en meer op het realiseren van 

hun eigen doelstellingen. Daarnaast wordt binnen het MRA-gebied wel samengewerkt tussen overheden, 

maar de samenwerking met marktpartijen vindt slechts zeer sporadisch plaats. Marktpartijen zijn wel op 

zoek naar samenwerking, maar zij kijken niet naar het MRA-gebied en haar ambities voor de toekomst, 

maar meer naar de afzonderlijke ontwikkellocaties voor de korte termijn (M3).

Op stadsregioniveau gaat de discussie eveneens veel meer over de korte termijn. De SRA probeert 

de problematiek rond de stagnatie van woningbouwlocaties in kaart te brengen. Daarnaast wordt nu 

voorzichtig geprobeerd om in deze moeilijke woningmarkt de wethouders van buurgemeenten met 

elkaar in overleg te brengen. In deze netwerken wordt vooral naar een programmatische fasering gekeken 

van de huidige bouwplannen. Op deze manier wordt voorkomen dat in buurgemeenten hetzelfde type 

bouwproject wordt aangeboden. Wanneer er afspraken worden gemaakt over een gevarieerder beeld van 

type woonmilieus met een eventuele verevening van de baten en de lasten, dan kunnen bouwprojecten 

weer op gang worden gebracht. Daarnaast wordt geprobeerd om te voorkomen dat in een bepaald 

jaar teveel van dezelfde typen woningen worden gepland, door een fasering aan te brengen bij deze 

bouwprojecten (M1). Toch wordt vanuit de SRA aangegeven dat met name voor de ontwikkeling van 

stagnerende bouwplannen, het zinvoller is wanneer de desbetreffende buurgemeenten zelf rond de tafel 

gaan om de projecten aan te jagen. Hiervoor is het schaalniveau van de SRA te hoog. Op het niveau 

dat onderhandelingen met het Rijk worden gevoerd over verstedelijkingsafspraken en investeringen 

in infrastructuur, dan is het weer zinvoller om op MRA niveau samen te werken. In dat geval is de SRA 

weer te kleinschalig. Heel veel zaken rond samenwerking op het gebied van ruimte en wonen spelen 

dus eigenlijk juist af op het schaalniveau onder- en het schaalniveau boven de SRA. Toch speelt de SRA 

een cruciale rol op het gebied van wonen in de regio. Het bijzondere aan de SRA is immers dat zij binnen 

het samenwerkingsarrangement MRA ook weer een zelfstandig samenwerkingsarrangement is. Hierdoor 

is de SRA vertegenwoordiger van een grotere achterban dan een individuele gemeente. Binnen het 

netwerk van de MRA vervult de SRA dan ook een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de wat kleinere 

gemeenten die zelf niet op het dagelijks niveau participeren in de MRA (M2). 

De MRA biedt individuele partijen een platform waar men elkaar zowel ambtelijk als bestuurlijk leert kennen. 

Zo organiseert de MRA regelmatig zogenaamde regiodebatten (M2). In dat opzicht fungeert de MRA als 

netwerk voornamelijk in de vorm van katalysator van de discussie rond regionale woningbouwopgaven 

(M1). De inbreng van maatschappelijke organisaties en private partijen op het programmaniveau is echter 

nihil (Schipper, 2011, pp. 11-13). 
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Prisoner’s	dilemma
Zoals eerder is beschreven, heeft het regionaal commitment enorm geleden onder de woningbouwcrisis 

vanaf 2008. Een belangrijke vraag welke dan ook heerst is wie nu eigenlijk probleemeigenaar is van 

de haperende woningbouwproductie voor de regio? Voor wie is het werkelijk een probleem als de 

woningbouwproductie tot 2040 niet op 300.000 toevoegingen uitkomt? Wie voelt zich hiervoor 

verantwoordelijk en wie maakt zich zorgen om deze ontwikkelingen? De gehanteerde prognose 

is samengesteld uit demografie en migratie en geeft aan waar in potentie in de regio behoefte aan is 

(M1). De theorie zegt; deze mensen uit de prognoses zijn er straks en de regio heeft hen nodig voor de 

economie. Wanneer er niet voldoende geschikte woningen aanwezig zijn, dan komen mensen niet naar 

de regio of mensen trekken weg. Desalniettemin is er geen enkele notie van de mate van invloed van 

ieder tekort aan woningen op de economie. Toch wordt de logica van deze theorie breed ondersteund 

door de regionale partners. Tot de crisis van 2008 heerste er dan ook een breed gedragen gevoel van 

regionaal commitment om deze bouwopgave gezamenlijk op te pakken. Wat op metropoolniveau erg 

belangrijk is, is het gemeenschappelijke beeld van de toekomst waar aan gewerkt wordt. Wanneer dit 

beeld niet zou bestaan, dan zouden er waarschijnlijk heel andere plannen terug te vinden zijn bij de 

individuele gemeenten in vergelijking met waar nu sprake van is (M2). Het is daarom van groot belang 

dat dergelijke toekomstverkenningen in de vorm van onderzoek en exercities worden opgepakt. Dit zijn 

zaken die waarschijnlijk niet georganiseerd zouden worden door afzonderlijke partijen. In dat opzicht is 

er binnen de regio in elk geval wel sprake van vertrouwen. De gedachte die overeengekomen is om op 

de as Haarlemmermeer – Amsterdam - Almere verder te verdichten, heeft goede navolging. Inhoudelijk is 

men het over het concept eens (M1). Van een echt prisoner’s dilemma in de regio voor de lange termijn 

is daarom amper sprake. Ondanks de crisis verkeert de regio op lange termijn immers in een luxe positie 

waarbij het primair gaat om verdeling van groei (M2).

Op korte termijn speelt het prisoner’s dilemma wel een grote rol in de regio en dan met name op de 

kleine schaal van gemeenten. Voornamelijk marktpartijen staan een beetje dubbel tegenover afstemming 

van de woningbouwprogrammering. Enerzijds zien zij het nut van programmatische afstemming voor 

individuele bouwlocaties. Aan de andere kant staat een zelfbewuste marktpartij natuurlijk voor zijn 

eigen zaak en gelooft in het feit dat zijn plan het beste is en tot ontwikkeling zal komen, zeker met de 

groeipotentie op de achtergrond. Hier heerst dan ook sterk het gevoel dat zij de concurrentie wel aan 

kunnen. Daarnaast speelt natuurlijk ook het dilemma in hoeverre zij inzicht willen verschaffen in hun 

plannen bij de concurrent. Beide redenen zorgen er in de regio voor dat afstemming maar moeilijk van de 

grond komt op dit schaalniveau (M3). 

Hier komt bij dat de relatie tussen overheid en marktpartijen in de regio niet bijzonder goed is. Dit uit zich 

bijvoorbeeld in een weinig marktgerichte instelling van de gemeente Amsterdam. De laatste jaren was 

het vertrouwen tussen beide al ver te zoeken, maar de crisis heeft daar nog een schepje bovenop gedaan 

waardoor er echt een afstand is ontstaan. Dit uit zich bijvoorbeeld in het standpunt van de gemeente 

Amsterdam om zich publiekelijk af te vragen wat je nu eigenlijk aan marktpartijen hebt in crisistijd. De 

in april 2012 uitgelekte vertrouwelijke notitie die door het Amsterdamse Ontwikkelbedrijf is opgesteld 

illustreert dit gegeven (M3). Hierin komt namelijk naar voren dat de gemeente Amsterdam dreigt voor 

zo’n 100 miljoen Euro het schip in te gaan bij het ontbinden van contracten met projectontwikkelaars van 

voor 2008. Hierbij gaat het om oudere overeenkomsten zonder waarborgsom, reserveringsvergoeding, 

einddatum of goede afscheidsregeling. Door de crisis stagneert de bouw en haken marktpartijen af, 

waardoor de gemaakte afspraken eigenlijk moeten worden herzien. De gemeente blijft met het risico 

van een grote kostenpost zitten als gevolg van bijvoorbeeld het bouwrijp maken van de grond (Navis & 

Vermaak, 2012). Deze ontwikkeling doet de relatie tussen gemeenten en marktpartijen geen goed. Een 

andere notitie ‘Er waait een frisse wind door deze oude stad’ van de gemeente Amsterdam uit 2011, maakt 

duidelijk hoe de gemeente wenst om te gaan met de nieuwe situatie in de woningbouwmarkt (M3). In de 

notitie komt naar voren dat verwacht wordt dat externe financiering voor grootschalige projecten door 

bijvoorbeeld banken, niet meer voor zal komen vanwege het hoge risicoprofiel bij deze projecten. Ook na 
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de crisis zal de tijd van externe financiering voor grootschalige projecten niet meer terugkeren. De denktank 

van het ontwikkelbedrijf Amsterdam ziet daarom betere kansen in het kleinschalig ontwikkelen waarbij 

zowel gemeente als ontwikkelaars veel meer vraaggestuurd moeten opereren (Gemeente Amsterdam, 

2011). Dit betekent dat er meer wordt samengewerkt met de eindgebruiker. De gemeente zet daarom veel 

vaker in op Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en ziet dit bijna als enige ontwikkelmodel voor 

de toekomst. Hierbij gaat het met name om planvorming van onderop in eigen beheer, voortkomend 

uit fysieke, economische en sociale initiatieven van eigenaren en gebruikers die al in het gebied zitten. 

Ondanks dat vanuit de ontwikkelwereld erkend wordt dat deze nichemarkt in omvang en differentiatie zal 

groeien, wordt het CPO-model ook met enige scepsis ontvangen (De Zeeuw, 2011). Evenals gemeenten 

zijn ook projectontwikkelaars er van overtuigd dat de gehanteerde planningsattitude moet veranderen in 

een richting waarbij enkel grotere lijnen voor de lange termijn worden uitgezet en de invulling daarvan 

flexibel en kort op de markt kan reageren. Maar in de visie van ontwikkelaars is het onmogelijk om een 

kolossale bouwopgave van een economisch sterke regio als het MRA-gebied via een dergelijk organisch 

groeimodel vorm te geven. Wanneer alleen al gekeken wordt naar de doelstelling van de gemeente 

Amsterdam om in 20 jaar 70.000 woningen in de stad te bouwen exclusief vervangingsvoorraad, dan biedt 

een organisch groeimodel daarin geen oplossing en lijkt deze ambitie onvervuld te raken. Ontwikkelende 

marktpartijen stellen daarentegen dat het best mogelijk is om een gedifferentieerd product in de markt te 

zetten wanneer gebruik wordt gemaakt van een groter productievolume en een optimalisering van kosten 

en organisatie. Echter erkennen zij ook dat dit in de laatste jaren niet voldoende naar de buitenwereld is 

gecommuniceerd (De Zeeuw, 2011). Aan hen de opgave om te bewijzen dat het wel mogelijk is. 

Gezien deze ontwikkelingen is er voor de lange termijn nauwelijks sprake van een prisoner’s dilemma. Op 

de korte termijn is er onder locale actoren echter weinig vertrouwen en strategisch gedrag zorgt ervoor 

dat partijen niet tot afspraken durven over te gaan. Hier speelt het prisoner’s dilemma dus wel degelijk 

een grote rol. 

Draagvlak
Het informele karakter van de samenwerking doet in elk geval niet veel af aan het draagvlak van de 

individuele partijen. Er heerst namelijk een algemeen gevoel dat de MRA wel gehoord wordt bij de 

verschillende deelnemers. Toch wordt bij de verschillende deelnemende organisaties regelmatig wel eens 

de vraag gesteld wat nu de zin of de onzin is van de MRA en haar afspraken. Dit geldt met name voor 

bestuurders. Hierover wordt dan ook af en toe een notitie geschreven om de boel bij elkaar te houden. 

Aan de andere kant is het wel zo dat wanneer er bestuurlijke bijeenkomsten gepland worden, dat iedereen 

toch wel weer aanwezig is. Hierbij is de taal die gezamenlijk gehanteerd wordt als deelnemende partijen 

van grote invloed. Het idee is om tot afstemming van woningbouwprogramma’s te komen. Maar op het 

moment dat geldt; ‘we bedenken allen hoe het moet en daar heeft iedereen zich aan te houden’, dan is dat 

de verkeerde insteek. Op het moment dat gesproken wordt in termen als; ‘ieders eigen ontwikkeling wordt 

een stuk gunstiger wanneer er met z’n allen wordt samengewerkt’, dan wordt met een heel andere taal 

gesproken en met een totaal andere insteek. Met de juiste taal is het de kunst om elkaar niet uit elkaar te 

spelen en het draagvlak van iedere partij voor zowel de visie als de strategieën te behouden (M2). Mede als 

gevolg van de samenwerking blijkt de afgelopen tien jaar dat de relatie tussen de grote stad ten opzichte 

van de andere gemeenten in dit kader ook sterk verbeterd is. Amsterdam werd in het verleden vaak als 

arrogant gezien door haar omringende gemeenten (M3). Met name door de conferenties in aanloop naar 

het ontwikkelbeeld is toch een soort binding, vertrouwen en besef ontstaan dat de regio gezamenlijk zal 

moeten optrekken. Iedere gemeente binnen de MRA heeft immers een bepaalde verbondenheid met de 

centrumgemeente Amsterdam. De wederzijdse afhankelijkheid is duidelijk herkend en erkend (M4). Op 

dit moment is de relatie tamelijk goed en de dominante positie van Amsterdam wordt ook erkend in het 

ontwikkelbeeld (M3). 

Toch is er ook binnen de MRA regelmatig sprake van een zekere ongelijkheid tussen gemeenten. Een 

kleine gemeente als Diemen moet bijvoorbeeld vaak wijken voor de belangen van Amsterdam. Dat is 
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bijvoorbeeld terug te zien in een keerlus voor treinen, hogesnelheidslijnen en wegeninfrastructuur. Dit is 

ook een van de redenen voor Diemen om in gemeenschappelijkheid te opereren, want anders kunnen 

zij nog minder tegenwicht bieden. In dat opzicht is met name de SRA erg belangrijk voor de kleinere 

gemeente om ook hun belangen te behartigen op MRA niveau. Uit dit voorbeeld blijkt de bestuurlijke 

dominantie van de gemeente Amsterdam. Dit is eigenlijk altijd al zo geweest (M2). Daarnaast is er een 

soort van voorhoede van grotere gemeenten. Zij hebben de personele capaciteit om ook werkelijk deel te 

nemen aan het platform van de MRA. Behalve deze voorhoede zijn er ook wat kleinere gemeenten zoals 

Haarlemmerliede-Spaarnwoude en Heemstede die toch wat meer op afstand staan van de activiteiten 

rond de MRA. Zij voelen zich wat minder verbonden en hier wordt dan ook minder draagvlak gevonden 

voor de visie van de MRA. Op dit moment wordt geprobeerd om ook deze gemeenten beter te laten 

aanhaken bij de ontwikkelingen die zich op regionale schaal afspelen (M4). Concluderend mag gesteld 

worden dat op het gebied van draagvlak het zinvol is om voldoende aandacht te besteden aan het proces 

van samenwerking. De neiging om vanuit een bestuurlijk dominante organisatie bepaalde zaken door 

te drukken kan namelijk vergaande gevolgen hebben voor het draagvlak in de regio waardoor partijen 

afhaken. In een open samenwerkingsproces, waarbij het draait om geven en nemen, kan tot duurzame 

oplossingen worden gekomen met voldoende draagvlak onder de verschillende deelnemende partijen 

voor de te nemen maatregelen binnen de kaders van een brede regionale visie. 

Visie
De regionale samenwerking op MRA niveau resulteerde in 2008 in een integrale visie voor de regio 

tot 2040. Hierin zijn in grote lijnen de kaders bepaald voor de toekomstige ontwikkeling van de regio. 

Deze visie vormde de basis voor de structuurvisies van de deelnemende partijen en het Rijk. Bijna alle 

structuurvisies verwijzen ook naar dat ontwikkelingsbeeld. Hoewel het een informeel planfiguur is, heeft 

deze visie dus wel een enorme bijdrage geleverd aan de vraag waar de regio gezamenlijk in de toekomst 

naar toe wil. In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam is er sinds 2008 verder gewerkt aan de visie 

op wonen die er ligt. In de vorm van een verhaal wordt de visie op het gebied van de woningbouw in 

de regio nu uitgedragen. Op uitnodiging wordt dit verhaal verteld bij tal van instanties en overheden. Dit 

helpt bestuurders, die op regionale schaal afspraken maken op het gebied van woningbouw, om in hun 

eigen gemeenteraad uit te leggen waarom deze afspraken gemaakt worden en wat de rol van de eigen 

gemeente daarbij is. Er is bewust voor gekozen om geen publicatie te maken, maar om een verhaal te 

vertellen aan de hand van een presentatie. Bij een publicatie wordt al snel gezegd; “dit is het”. Het verhaal 

in de vorm van een presentatie blijft voordurend in ontwikkeling. Het doel hiervan is om naar aanleiding 

van de presentatie ook een debat op gang te brengen, wat opnieuw het verhaal verrijkt met nieuwe 

inzichten en nieuwe vragen (M4). De vraag is dan ook sterk hoe actueel de huidige visie in de vorm van het 

Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 nog is gezien de doorkruisende ontwikkelingen van de crisis. De 

volgende paragraaf gaat dieper in op de resultaten van de MRA als samenwerkingsarrangement en een 

evaluatie daarvan.

Resultaten en evaluatie

In Nederland wordt de Metropoolregio Amsterdam gezien als een voorbeeld van een succesvolle 

vrijwillige, informele samenwerking (Schipper, 2011, pp. 11-13). Het gaat bij dit samenwerkingsarrangement 

om het maken van afspraken op programmaniveau over de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de 

regio. Wanneer de MRA niet zou bestaan, dan zou er geen gemeenschappelijke onderlegger zijn voor 

de individuele structuurvisies van alle samenwerkende partners. Een belangrijk resultaat in die zin is de 

doorwerking van een overkoepelende visie voor de regio in de formele planfiguren van de deelnemende 

overheden en het Rijk. Het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 voorziet in een regionale visie waarbij 

de woningbouwopgave voor de toekomst integraal wordt vormgegeven binnen de regio. In lijn met 

deze regionale visie bouwen gemeenten als bijvoorbeeld Almere en Lelystad natuurlijk niet voor zichzelf 

maar voor de regio. Wanneer er geen sprake was van overleg met deze twee gemeenten, dan hadden 

Amsterdam en omliggende gemeenten een groot probleem omdat er een grote druk op de ruimte bestaat 
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5
in het hart van de MRA. Omdat economische groei van een regio in belangrijke mate samenhangt met 

de kwaliteit van de woningvoorraad, zouden er zonder regionale samenwerking grote problemen kunnen 

ontstaan met betrekking tot de groeipotentie van de regio. Daarbij staat woningbouw natuurlijk niet op 

zichzelf. In die zin is dan ook een goede afstemming op regionale schaal van infrastructurele projecten 

voor een goede ontsluiting van de woongebieden een ander belangrijk resultaat van de samenwerking 

op MRA-niveau (M2).

De basis van afspraken binnen de MRA is vormgegeven vanuit een informele vrijwillige deelname. Een 

belangrijk voordeel van deze niet-geïnstitutionaliseerde vorm van samenwerking is dat deelnemende 

partijen af en toe wat vrijer kunnen praten (M2). Er bestaat een grote kans dat wanneer de start van de 

samenwerking veel formeler van aard was en dat afspraken direct werden vastgelegd, dat de verschillende 

deelnemers meteen de hakken in het zand hadden gezet en zoveel mogelijk hun eigen belang probeerden 

veilig te stellen. Door het informele karakter ontstaat er collectief begrip en neemt niet iedere partij direct 

stelling in tegen belangen van andere deelnemers (M4). In de kracht van deze informele samenwerking zit 

ook direct de zwakte. De informele samenwerking brengt namelijk ook weer een bepaalde vrijblijvendheid 

met zich mee (M2). Het is dan ook sterk de vraag of zonder coördinatie van de Stadsregio Amsterdam en 

de provincie Noord-Holland, de vrijblijvendheid van de Metropoolregio Amsterdam voldoende effectief 

zal zijn om zinvol op een regionale manier samen te blijven werken. Juist het schakelen tussen de formele 

en informele kant van samenwerking is van wezenlijk belang om daadwerkelijk stappen vooruit te maken 

(M4). Toch hoeft op dit moment niet gerekend te worden op dwingende afspraken. Dit geldt op het 

hoge schaalniveau van het MRA-gebied, maar ook voor de Stadsregio Amsterdam. Het actieprogramma 

voor meer afstemming op het gebied van wonen waar de stadsregio nu aan werkt, bestaat voornamelijk 

uit processtappen. Hierbij gaat het met name om het creëren van een gemeenschappelijke basis, het 

komen tot een gedeelde visie en een gedeeld inzicht in de vraag. Daarnaast worden er aanzetten gegeven 

voor pilots en experimenten. Kortom, er is eerder sprake van een aanzet tot een gemeenschappelijk 

kennisnetwerk dan echt een programmatisch afstemmingskader (Van der Molen, 2012). 

De	ontwikkelingsvisie	op	MRA-niveau

Over het algemeen is men te spreken over de MRA-aanpak om in de vorm van themagerichte conferenties 

een bepaald probleem of kans aan de orde te stellen op regionale schaal (M3). Met behulp van deze 

aanpak is er gekomen tot een gezamenlijke strategie voor de regio. De Metropoolregio Amsterdam zet 

in haar Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 voornamelijk in op de bundeling en intensivering van 

verstedelijking. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn het ontzien van waardevolle landschappen en het 

creëren van draagvlak voor grootstedelijke voorzieningen (Metropoolregio Amsterdam, 2008, pp. 43-56). 

De verstedelijkingsopgave moet vanuit dat perspectief dan ook voornamelijk worden gerealiseerd binnen 

de as Haarlemmermeer – Amsterdam – Almere. Hierbij spelen een aantal problemen een rol (M3).

De Haarlemmermeer is een belangrijke ontwikkellocatie binnen deze as, maar de projecten in dit gebied 

worden bemoeilijkt door de geluidscontouren van Schiphol. Mede als gevolg van dit ruimtelijk vraagstuk 

is het Ministerie van Infrastructuur & Milieu een Rijksprogramma gestart in de vorm van de Structuurvisie 

Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH). Binnen SMASH wordt onderzoek gedaan naar 

de mogelijkheden van een samenhangende ruimtelijke en economische ontwikkeling van Schiphol en 

omgeving. Hiervoor worden ruimtelijke en infrastructurele randvoorwaarden opgesteld. De uitkomst van 

SMASH wordt in 2012 verwacht en heeft significante gevolgen voor de regionale woningbouwopgave van 

het MRA-gebied. Immers, wanneer een groot deel van de bouwlocaties niet tot ontwikkeling mag komen, 

omdat er ingezet wordt op een doorgroei van Schiphol, dan heeft dit directe gevolgen voor het aanbod 

van woningbouwplannen in de regio (M3). 

Binnen de ontwikkelingsas is het ook de bedoeling om in Amsterdam veel woningtoevoegingen 

te concentreren. De gemeente Amsterdam wil daarvoor voornamelijk inzetten op binnenstedelijke 
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investeringen. De gemeente stelt namelijk dat een verdichting van het grootstedelijke milieu van groot 

belang is om een draagkrachtige en levendige stad te behouden en verder te ontwikkelen. Wanneer 

gekeken wordt naar het duurzaamheidsaspect, dan is dit de beste strategie. Zeker ook omdat binnen 

het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 toch al weinig aandacht was voor de huidige stedelijke 

woonmilieus, waar toch een grote herstructureringsopgave in verscholen ligt. Maar aan de andere kant 

brengt deze ambitie, om zoveel mogelijk binnenstedelijk op te lossen, ook de nodige vertraging in de 

bouw met zich mee. Immers zou het voor de metropoolambitie van 300.000 woningtoevoegingen tot 

2040 beter zijn om gebruik te maken van stedelijke uitleglocaties, omdat deze locaties in de regel eenmaal 

sneller en makkelijker te ontwikkelen zijn (M4). Vanwege de enorme vertraging in het bouwtempo lijkt het 

onmogelijk om de bouwambities van het MRA-gebied in Amsterdam via een organisch groeimodel vorm 

te geven (M3).

Verder wordt er veel verwacht van de schaalsprong van Almere. In de praktijk loopt dit eigenlijk totaal niet, 

afgezien van de vrije kavels die aangeboden worden. In feite wordt er maar mondjesmaat bijgebouwd 

(M3). De geplande nieuwe OV-verbinding tussen Amsterdam en Almere blijkt inmiddels zelfs in het meest 

zonnige economische scenario niet rendabel. Hiermee komen de forse uitbreidingsplannen van Almere in 

het geding. De stad wil namelijk in de komende 20 jaar groeien van 193.000 naar 350.000 inwoners. Dit is 

ruim een derde van de geschatte woningbehoefte in de Noordvleugel van de Randstad tot 2030 (Kuiken, 

2012). In die zin heeft Almere zeker wel toekomst, maar van de schaalsprong moet binnen de gestelde 

termijn niet veel verwacht worden. Gezien deze problemen binnen de drie belangrijkste ontwikkellocaties 

van de verstedelijkingsas, is het natuurlijk sterk de vraag of het ruimtelijk model en de locaties die gekozen 

zijn voor woningbouwontwikkeling wel voldoen. Hierbij kunnen grote vraagtekens worden gezet, met 

name wanneer gekeken wordt naar de omvang die Almere wordt toegedicht. Er zijn op dit moment 

marktverkenningen gaande, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden voor meer ontwikkellocaties 

tot de lijn Alkmaar – Hoorn. Immers is hier al een goede infrastructuur aanwezig met redelijk frequente 

openbaar vervoer verbindingen. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan de nieuwe snelwegverbinding 

van de Westrandweg in combinatie met de Tweede Coentunnel. Dit terwijl voor Almere nog een groot 

aantal publieke investeringen moet worden gedaan om de infrastructuur van en naar Amsterdam op orde 

te krijgen. Daarnaast is het gebied tot de lijn Alkmaar – Hoorn ook een redelijk populair woongebied. Het is 

goed om ook te kijken naar de potentie van deze gebieden om de woningbouwdoelstellingen te kunnen 

realiseren. Zeker nu de ambities van Almere veel stagnatie ondervinden (M3).

Een ander belangrijke kwestie waar het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 tekort schiet is de 

vraag waar de mensen eigenlijk zelf willen wonen. Populaire plekken om te wonen zijn vanzelfsprekend 

de mooiste locaties in Amsterdam. Het is natuurlijk onmogelijk om iedereen op een dergelijke manier 

huisvesting te bieden. Maar wanneer de markt weer aan trekt in het MRA-gebied, dan is het de vraag 

of de locaties die nu zijn aangewezen ook werkelijk aansluiten bij de vraag van de consument. Dus om 

zomaar te zeggen dat die as leidend moet zijn voor het overgrote deel van de verstedelijking, lijkt vooral 

ingegeven door een te optimistische tekentafelredenering. In dat opzicht kan wel gezegd worden dat dit 

een belangrijke as is, maar de vraag blijft wat nu eigenlijk wel en niet mogelijk is binnen deze as. Ondanks 

dat er zeer sterke elementen in de ontwikkelvisie zijn opgenomen zou het daarom goed zijn om opnieuw 

te kijken naar waar deze wel en niet actueel is en of niet een herijking noodzakelijk is. Hierbij gaat het 

bijvoorbeeld om de vraag of de locaties rond de zone Schiphol nog wel reëel zijn en of het werkelijk 

verstandig is om de geplande schaalsprong in Almere te realiseren (M3).

De	ontwikkelingsvisie	op	subregionaal	en	lokaal	niveau

De verstedelijkingsafspraken die gemaakt zijn in het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 hebben 

belangrijke consequenties voor de verstedelijking in de regio. Verstedelijking zal zich namelijk vooral 

concentreren op de as Haarlemmermeer – Amsterdam – Almere. Concreet betekenen deze afspraken 

op het lagere schaalniveau dat er bijvoorbeeld geen grootschalige uitbreidingen meer plaats zullen 
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M.4

vinden in Purmerend en bijvoorbeeld wel in Almere. Dit wil niet zeggen dat Purmerend helemaal niet 

mag bouwen, maar in elk geval niet meer op hele grote schaal (M2). Echter moet de doorwerking van 

de gemaakte overkoepelende afspraken in twijfel worden getrokken. Met name in de ontwikkelwereld 

heerst niet het gevoel dat de bouwactiviteiten in de regio het resultaat zijn van regionale afspraken. Ten 

aanzien van de woningbouwopgave moet geconcludeerd worden dat de subregio’s, en daarbinnen weer 

de gemeenten, voornamelijk hun eigen ding doen. Wat in andere regio’s als de Achterhoek of Parkstad 

Limburg gebeurt, dat gemeenten regionaal een prioriteitsstelling overeenkomen op het gebied van 

woningbouwprogramma’s, dat is in het MRA-gebied nauwelijks aan de orde. In dat opzicht is er sprake van 

een terugval van het gezamenlijk streven om de woningbouwtaakstelling te realiseren. Er heerst nu meer 

een gedachte van ieder voor zich. Ook op het schaalniveau van de gemeente of een aantal aangrenzende 

gemeenten wordt eigenlijk vrij weinig samengewerkt (M3). Dit terwijl hier juist wel behoefte aan is. Immers 

raken de korte termijn problemen van de stagnerende bouw als gevolg van de crisis, de lange termijn 

ambities om ook werkelijk 300.000 woningen in de regio toe te voegen tot 2040. Omdat de MRA zo groot 

is en de regionale woningmarkt sterk is onderverdeeld in subregio’s, heeft het natuurlijk geen zin om op 

het schaalniveau van de MRA afstemming te realiseren (M2). Maar de MRA biedt wel het juiste podium 

om de discussie te voeren voor concrete ingrepen op het lagere schaalniveau (M4). Waar voorheen de 

verstedelijkingsafspraken hoofdzakelijk een cijfermatige opgave behelsden, is er nu juist behoefte aan een 

grootschalige herprogrammering van bouwplannen. Veel van deze plannen zijn namelijk al jaren oud en 

passen niet helemaal bij wat de markt op dit moment verlangt (M2). Op verschillende plekken worden 

op korte afstand dezelfde milieus gecreëerd. Dat is natuurlijk niet handig kijkende naar een duurzaam en 

gevarieerd woningaanbod (M4).

Om deze reden moet er veel scherper en preciezer worden gekeken naar wat op welke plek moet gebeuren. 

De regio wil heel veel zaken realiseren, maar door de grote druk op de ruimte komen bepaalde functies 

wel met elkaar in conflict. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de uitbreiding van de luchthaven Schiphol. Het 

ontwikkelingsbeeld maken is heel belangrijk geweest. Maar hoe er tot dit ontwikkelingsbeeld gekomen 

kan worden en wat nu de slimme zetten zijn, dat ontbreekt op het moment. De precieze afstemming over 

wat doen we nu waar, dat staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Iedereen is er zich wel bewust van 

dat het moet, maar het komt nog niet van de grond. Het Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties 

(Plabeca) van het Platform Regionaal-Economische Structuur (PRES) van de MRA is daarin veel verder. Met 

deze uitvoeringsstrategie wordt namelijk gekeken naar de mogelijkheden om de kwantiteit en de kwaliteit 

van werklocaties in de regio beter af te stemmen. Ondanks dat ook hier moeilijke beslissingen moeten 

worden genomen met grote financiële consequenties, loopt de dialoog hier wel goed. Er is een positieve 

beweging om slim afspraken te maken. In lijn met deze ontwikkeling bestaat er een kans dat ook de 

woningbouwprogrammering in de regio zich in een dergelijk proces van afstemming en afspraken zal 

gaan vormen (M4). In een opmaat naar een dergelijk traject zou de MRA een grotere rol kunnen spelen 

als platform, waarbij verschillende partijen elkaars ervaringen kunnen delen. Een wethouder van een 

bepaalde gemeente kan dus bijvoorbeeld met zijn collega’s delen hoe hij is om gegaan met een onwillige 

ontwikkelaar en hoe hij dit juridisch heeft geregeld. Immers worstelen veel gemeenten met tamelijk 

dezelfde kwesties op het gebied van wonen (M2).  

De belangrijkste bevindingen op een rij

Nadat in 1995 de plannen voor een stadsprovincie zijn gestrand, begon regionale samenwerking vanaf 

dat moment vorm te krijgen langs twee sporen: het formele spoor van wat nu de Stadsregio Amsterdam 

is en het informele spoor wat uiteindelijk de Metropoolregio Amsterdam is gaan heten. Op het gebied 

van woningbouw bezit geen van beide samenwerkingsarrangementen een wettelijke grondslag om op 

regionale schaal ruimtelijk beleid te voeren. Langzaam worden er wel stappen in de richting van regionale 

samenwerking voor woningbouw gezet. Maar waar de sense of urgency in de regio voorheen groot was 

om de toekomstige ontwikkeling van de regio op grote lijnen vorm te geven, is sinds de aanvang van 

de crisis bij individuele partijen het gedeelde gevoel van urgentie om deze ambitie te vervullen en echt 
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samen op te trekken flink afgenomen. Ook op het lagere schaalniveau van gemeenten is er amper sprake 

van een sense of urgency voor afstemming van woningbouwprogramma’s. Het gebrek aan afstemming op 

het lagere schaalniveau is van directe invloed op het al dan niet slagen van de gezamenlijke ambitie om 

300.000 woningen te realiseren tot 2040. Binnen MRA-verband is geen eenduidig leiderschap aanwezig 

in de vorm van een Gideonsbende om hiermee om te gaan. De stip op de horizon is gezet en in deze 

fase van uitvoering verdwijnt ook het leiderschap wat naar de achtergrond. De MRA biedt individuele 

partijen wel een platform waar men elkaar zowel ambtelijk als bestuurlijk leert kennen. De inbreng van 

maatschappelijke organisaties en private partijen op het programmaniveau is echter nihil.

Op de lange termijn is er geen sprake van een prisoner’s dilemma binnen de regio. Immers verkeert de 

regio in een luxe positie waarbij het voornamelijk gaat om het verdelen van groei. De overkoepelende visie 

wordt dan ook breed ondersteund en het regionaal commitment en het vertrouwen hierin is groot. Op de 

korte termijn is er wel sprake van een prisoner’s dilemma. Met het groeipotentieel in het achterhoofd, is het 

moeilijk voor zowel marktpartijen als overheden, om op het lagere schaalniveau een zekere afstemming 

van bouwplannen te realiseren. Dit heeft ook zijn weerslag op het draagvlak in de regio. Toch is de neiging 

om vanuit een bestuurlijk dominante organisatie bepaalde zaken door te drukken sterk afgenomen als 

gevolg van de conferenties in aanloop naar het ontwikkelbeeld. Hierdoor ontstond er draagvlak om als 

regio gezamenlijk op te trekken. Voor de toekomst is het van belang om ook de gemeenten, die op dit 

moment wat minder op hebben met het schaalniveau van de MRA, bij de regionale ontwikkeling te 

betrekken. 

De regionale samenwerking op MRA niveau resulteerde in 2008 in een integrale visie voor de regio tot 

2040. Deze visie vormde de basis voor de structuurvisies van de deelnemende partijen en het Rijk. Een 

belangrijk resultaat in die zin is de doorwerking van een overkoepelende visie voor de regio in de formele 

planfiguren van de deelnemende overheden en het Rijk. De kracht van de informele samenwerking 

leidt tot een collectief begrip en zorgt ervoor dat de deelnemende partners niet direct hun eigen 

belangen veilig stellen en het proces frustreren. In de kracht van dit weinig geïnstitutionaliseerde 

samenwerkingsarrangement zit ook direct de zwakte, omdat deze vorm van samenwerking namelijk ook 

weer een bepaalde vrijblijvendheid met zich mee brengt. Hierdoor wordt er eerder gekomen tot een 

gemeenschappelijk kennisnetwerk dan een programmatisch afstemmingskader. Toch is men over het 

algemeen wel te spreken over de MRA-aanpak om in de vorm van themagerichte conferenties een bepaald 

probleem of kans aan de orde te stellen op regionale schaal. Wat betreft de ontwikkelingsvisie op MRA-

niveau is het echter de vraag of de woningbouwambities van de regio te realiseren zijn door voornamelijk 

in te zetten op een verdichting van de as Haarlemmermeer – Amsterdam – Almere. De doorwerking van 

de gemaakte verstedelijkingsafspraken in de ontwikkelingsvisie op het subregionale en lokale niveau blijkt 

namelijk nauwelijks aan de orde. In dat opzicht is er sprake van een terugval van het gezamenlijk streven 

om de woningbouwtaakstelling te realiseren. Er heerst nu meer een gedachte van ieder voor zich. Het 

ontwikkelingsbeeld maken is heel belangrijk geweest. Maar hoe er tot dit ontwikkelingsbeeld gekomen 

kan worden en wat nu de slimme zetten zijn, dat ontbreekt op het moment. De precieze afstemming over 

wat doen we nu waar, dat staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Iedereen is er zich wel bewust van dat 

het moet, maar het komt nog niet van de grond.
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Kader met de belangrijkste bevindingen opgesomd

Beantwoording	deelonderzoeksvraag	5

Hoe komen de interactieproces-factoren die samenhangen met de beide contextuele factoren tot uiting in de vier 

cases?

Sense	of	urgency: Sinds de aanvang van de crisis is de sense of urgency sterk afgenomen in vergelijking 

met voorheen.

Leiderschap: Nu de stip op de horizon is gezet, verdwijnt het leiderschap wat naar de achtergrond.

Netwerken: De MRA biedt individuele partijen een platform om te netwerken. De inbreng van 

maatschappelijke organisaties en private partijen is echter nihil.

Prisoner’s	dilemma: Op de lange termijn speelt het prisoner’s dilemma een zeer bescheiden rol omdat 

de regio in een luxe positie verkeert waarbij het hoofdzakelijk draait om verdeling van de groei. Op korte 

termijn speelt het prisoner’s dilemma wel een rol op het kleinere schaalniveau.  

Draagvlak: In de regio is het draagvlak aanwezig, maar het is wel zaak om ook partijen erbij te betrekken die 

zich op dit moment minder verbonden voelen met het schaalniveau van de MRA.

Visie: De regionale samenwerking op MRA niveau resulteerde in 2008 in het Ontwikkelingsbeeld 

Noordvleugel 2040. 

Deze overkoepelende visie werkt door in de formele planfiguren van de deelnemende overheden en het 

Rijk. De kracht zit hem in de informele samenwerking. Hieruit volgt ook de zwakte in de vorm van een 

sterke vrijblijvendheid van de samenwerking. Het ontwikkelingsbeeld maken is heel belangrijk geweest. 

Maar hoe er tot dit ontwikkelingsbeeld gekomen kan worden, hoe actueel het is en wat nu de slimme 

zetten zijn, dat ontbreekt op het moment.
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Casestudyregio’s - eigen bewerking van Planet Observer (2010)

5

Regio Achterhoek - eigen bewerking van CBS (2012a)

Regio Achterhoek
“Achterhoek loopt op imponerende wijze voorop in Nederland” kopte de nieuwsbrief van de Regio 

Achterhoek naar aanleiding van het opstellen van het convenant Achterhoek Agenda 2020 (Regio 

Achterhoek, 2011). De Regio Achterhoek wordt nationaal geroemd vanwege haar effectieve informele 

samenwerking. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) complimenteerde de 

regio met de inspanningen om tijdig te anticiperen op de toekomstige bevolkingsdaling in de regio, nog 

voor de effecten van de krimp werkelijk om de hoek komen kijken (Spies, 2012). Dit deed zij tijdens het 

Achterhoekse Lentediner van maart 2012. Het Achterhoeks model krijgt veel lof vanwege de eendrachtige 

samenwerking tussen de drie O’s; Overheden, Ondernemers en maatschappelijke Organisaties. Maar wat is 

dit Achterhoeks model nu precies en hoe effectief wordt er samengewerkt op het gebied van afstemming 

van woningbouwprogramma’s?

Figuur 5.5:
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Lokale omstandigheden

Het informele samenwerkingsarrangement in de Achterhoek, of beter gezegd; 

samenwerkingsarrangementen, verdienen een nadere uitwerking wat betreft institutionele context 

en socio-economische situatie. In de regel treedt de regio namelijk naar buiten als ‘Regio Achterhoek’. 

Op het gebied van woningbouw bestaat de regio echter niet uit de gebruikelijke acht maar uit 

zeven gemeenten; Berkelland, Bronckhorst, Oost-Gelre, Winterswijk, Aalten, Oude-IJsselstreek en de 

centrumgemeente Doetinchem. De gemeente Montferland doet op dit terrein niet mee omdat zij zijn 

aangehaakt bij woningbouwafspraken met de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Daarnaast bestaan er in de 

regio verschillende andere structuren van regionale samenwerking die belangrijke raakvlakken vertonen 

met het thema wonen. Hierdoor steekt de regio toch wat ingewikkelder in elkaar dan zo op het eerste 

gezicht lijkt. Deze paragraaf gaat hier dieper op in. 

Institutionele context

De eerste regionale samenwerking in de Achterhoek gaat terug tot 1975. In dat jaar werd het 

samenwerkingsverband Oost Gelderland (SOG) opgericht. In 1995 werd deze naam gewijzigd in de Regio 

Achterhoek. Dit informele samenwerkingsarrangement is een overkoepelend bestuurlijk orgaan van de 

Achterhoekse gemeenten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) (Kennisplatform 

Intergemeentelijke Samenwerking, 2010). Tot 2005 bestond deze regio uit 17 gemeenten. Gedurende deze 

periode met zoveel kleine gemeenten begon de regio meer en meer een dicterende houding aan te nemen 

met als uitgangspunt; ‘wij weten wel wat goed voor u is’. De bestuurders en gemeenteraden wilden niet te 

veel van hun zeggenschap kwijtraken. Met name de sociale taken en de taken rond ruimtelijke ordening 

lagen gevoelig. Tussen 2005 en 2008 werd de herindeling van de gemeenten voltooid en gedurende 

die periode was het dan ook de vraag wat de nieuwe taken van de regio zouden moeten worden. Na de 

herindeling waren er immers nog maar acht gemeenten over en deze wat grotere gemeenten vonden 

dat zij veel taken ook wel zelf uit konden voeren en dat zij daar de regio helemaal niet meer voor nodig 

hadden (A4). In 2007 is daarom een start gemaakt met een nieuwe opzet voor de regionale samenwerking. 

Uit een analyse bleek ook dat dit hard nodig was. Bestuurders spraken immers altijd over de regio in 

“zij”-vorm. Dit betekende in de praktijk dat er vriendelijk werd ingestemd met regionale samenwerking, 

maar dat vervolgens toch door individuele partijen een eigen koers werd gevaren (Kennisplatform 

Intergemeentelijke Samenwerking, 2010). Naar aanleiding van deze herijking is vanaf 2008 besloten om te 

gaan werken met een beperkt aantal beleidsprogramma’s ofwel strategische agenda’s. Dit zijn:

- Duurzame economie  - Mobiliteit

- Vrijetijdseconomie   - Lobby, regiomarketing en externe betrekkingen 

De thema’s ruimtelijke ordening en wonen zijn hier bewust buiten gevallen. De wethouders voor Wonen 

van de zeven gemeenten vonden het gemakkelijker om het regionaal woonbeleid zelf vorm te geven (A4). 

Onder de vlag van de Regio Achterhoek kwam het regionaal woonbeleid immers veel te traag op gang en 

men wilde vaart zetten achter het proces om tot afspraken te komen (A3). Daartoe werden zogenaamde 

portefeuillehoudersoverleggen in het leven geroepen waar het beleidsthema wonen in samenhang werd 

behandeld door de zeven verantwoordelijke wethouders van de gemeenten. Daarnaast speelde ook de 

eerder genoemde zeggenschap een belangrijke rol. De gemeenten wilden op dit belangrijke thema liever 

geen invloed afstaan aan de regio. Gaandeweg 2008 begon de crisis een grotere rol te spelen. Daarnaast 

begon de demografische transitie in de regio langzaam erkenning te krijgen en de regio wilde tijdig 

anticiperen. Hier moest schouder aan schouder aan gewerkt worden en bovendien werd de samenhang 

tussen verschillende terreinen steeds belangrijker. De jonge nieuwe opbouw van de Regio Achterhoek 

werd al snel achterhaald bevonden en het besef groeide dat door het beperkt aantal taken van de regio, 

de samenhang tussen de gemeentelijke beleidsthema’s verminderde. Uit deze beweging ontstonden 

twee nieuwe samenwerkingsarrangementen die via twee sporen parallel aan elkaar ontwikkelden (A4). 

A.1

A.1.1
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Spoor	1:	Een	nieuwe	bestuurlijke	vorm	voor	de	Regio	Achterhoek	

Als gevolg van deze nieuwe inzichten rond de demografische transitie in de regio, moest er eigenlijk 

op hetzelfde niveau overleg plaatsvinden binnen de intergemeentelijke samenwerking op alle 

beleidsterreinen. De programmateams werden hierna weer losgelaten en er is voor een structuur 

gekozen waarin op álle terreinen portefeuillehoudersoverleggen plaatsvinden tussen gemeenten. Deze 

overleggen vallen niet onder de regio, maar worden verbonden aan de regio. De bestuurlijke link naar de 

Regio Achterhoek wordt gemaakt doordat het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek bestaat uit 

de bestuurlijk trekker van ieder portefeuillehoudersoverleg. Hierdoor kan in het algemeen bestuur heel 

gemakkelijk een rondje worden gemaakt over de zaken waar ieder overleg zich op dat moment op richt 

en zo kan ieder overleg ook inhaken op zaken waar een ander overleg aan werkt. Met deze structuur wordt 

een krachtigere integratie van beleidsterreinen gerealiseerd (A4). 

Op het gebied van woningbouw gingen de zeven RO-wethouders van het portefeuillehoudersoverleg 

samen met de vijf woningbouwcorporaties in de regio (verenigd in het Achterhoeks Corporatie Overleg 

(ACO)) rond de tafel onder leiding van de Provincie Gelderland. De doelstelling was om de enorme 

plancapaciteit terug te brengen naar realistische proporties. Het resultaat is een breed gedragen visie op 

de woningbouw en een enorme sanering van de bestaande plannen voor woningbouw in de regio (A4). 

Op dit proces en de resultaten wordt dieper ingegaan bij het onderdeel resultaten en evaluatie van het 

samenwerkingsarrangement. 

Spoor	2:	Stuurgroep	3	O’s

Langs spoor 2 werd een ander samenwerkingsarrangement ontwikkeld. Dit spoor werd in eerste instantie 

ingegeven vanuit de crisis. Het besef groeide namelijk onder verschillende partijen dat de discussie rond 

de heersende maatschappelijke thema’s veel integraler bekeken moest worden. Daartoe zijn de 3 O’s 

-  Ondernemingen, Maatschappelijke Organisaties en Overheden – op een coöperatieve manier gaan 

samenwerken. Dit initiatief heeft geen formele organisatiestructuur. Het gaat om mensen die vanuit een 

individueel belang inzagen dat kennis delen, een gemeenschappelijke aanpak en ‘out of the box’-denken, 

kunnen leiden tot bijzondere prestaties. Gezamenlijk stellen zij de vraag wat er moet gebeuren om er als 

regio ook in 2020 nog steeds zo mooi en vitaal uit te zien als op dit moment het geval is. Hierbij gaat het 

om zowel de korte termijn effecten van de crisis als ook de structurele effecten van de demografische 

krimp. Daartoe is de Achterhoek Agenda 2020 opgesteld (A4). Deze agenda wordt uitgevoerd door een 

viertal werkplaatsen:

- Innovatieve economie  - Natuur & landschap

- Slim & snel verbinden  - Vitale leefomgeving

De gehanteerde structuur is uniek want in deze werkplaatsen wordt gebruik gemaakt van een tripartiet 

bestuur. Dit betekent dat aan dit bestuur een overheidsfunctionaris (vaak een wethouder) en een 

ondernemer deelnemen en er doet een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie mee. 

Op een gelijkwaardig niveau zijn binnen de werkgroepen een aantal speerpunten geformuleerd. In 

tripartiet overleg wordt er uitvoering gegeven aan de Achterhoek Agenda 2020 in de vorm van concrete 

projecten. Met deze unieke organisatiestructuur vervagen de zogenaamde oude ‘zuilen’ van overheid, 

maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Gezamenlijk proberen zij dus tot nieuwe, slimme en 

misschien wel onverwachte oplossingen te komen (A4). 

Met name de laatst genoemde werkgroep ‘Vitale leefomgeving’ is van bijzonder belang op het gebied van 

de demografische ontwikkelingen en de regionale woningbouwopgave. Gezamenlijk met alle partners 

worden de thema’s wonen, zorg, welzijn, onderwijs, cultuurhistorie en sport integraal aan elkaar gekoppeld. 

Binnen de regio is het namelijk zaak om de woningbouwopgave veel breder te bezien. In combinatie met 
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A.1.2

hoe de voorzieningen verdeeld zijn over de regio, wordt tot een steviger palet gekomen. Hierbij draait 

het om clustervorming. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het zogenaamde ‘fact finding’. Hiermee 

wordt de spreiding van het aantal voorzieningen in kaart gebracht. Dit is het Atlas-project. Later wordt hier 

een maatschappelijke kosten-baten analyse op los gelaten. Op basis van deze uitgangspunten zal dan de 

discussie verder worden opgepakt (A4). 

De	verschillende	samenwerkingsarrangementen	op	een	rij

Deze paragraaf illustreerde dat op dit moment verschillende samenwerkingsarrangementen actief zijn in 

de regio:

-	De	Regio	Achterhoek
Dit overkoepelende samenwerkingsarrangement is gevormd vanuit de Wgr-status en werkt voornamelijk 

vanuit deze structuur. Ruimtelijke ordening en wonen zijn hier niet bij ondergebracht, maar de bestuurlijk 

trekkers van het portefeuillehoudersoverleg vormen het algemeen bestuur, waardoor er op dit niveau 

toch enige samenwerking plaatsvindt. 

-	Het	portefeuillehoudersoverleg	Wonen	
Dit zelfstandige samenwerkingsarrangement van de zeven wethouders RO is gevormd om 

slagvaardiger samen te werken bij het komen tot een regionale woningbouwprogrammering. Dit 

samenwerkingsarrangement bestaat buiten de rechtspersoon van de regio. Hierbij komt het dus sterk 

aan op de bereidheid van de andere wethouders om er iets van te maken (A2). Samen met de Provincie 

Gelderland en de vijf Achterhoekse woningbouwcorporaties (verenigd in het Achterhoeks Corporatie 

Overleg (ACO)), is er tot een Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020 gekomen. Hierin zijn regionale 

afspraken gemaakt om de woningbouwprogramma’s drastisch naar beneden bij te stellen. 

-	Stuurgroep	3	O’s
Dit initiatief heeft geen formele organisatiestructuur. Bestaande uit afgevaardigden van overheden, 

ondernemingen en maatschappelijke organisaties is integraal tot de Achterhoek Agenda 2020 gekomen, 

waarbij belangrijke maatschappelijke thema’s zijn geformuleerd. Gezamenlijk proberen zij tot innovatieve 

oplossingen te komen om als regio ook in 2020 duurzaam en vitaal te zijn.  

In de meeste gevallen gaat het om een beperkt aantal spelers of partijen, dat elkaar telkens tegenkomt 

tijdens verschillende platforms (A3). Dat er nu toch drie verschillende samenwerkingsarrangementen zijn 

gevormd waarbij thematisch zaken worden opgepakt is het gevolg van een bestuurlijk compromis. Deze 

structuur is niet bewust zo gekozen. Het is iets wat gedurende de jaren zo ontstaan is. Gaandeweg blijken de 

verschillende sporen en samenwerkingsarrangementen meer bij elkaar te komen en van daaruit organisch 

naar elkaar toe te groeien (A4). Op deze verweving wordt eveneens teruggekomen bij het onderdeel 

resultaten en evaluatie van het samenwerkingsarrangement. Gedurende de casus wordt voornamelijk 

ingegaan op de woningbouwafspraken zoals deze zijn vastgelegd in de Regionale Woonvisie Achterhoek 

2010-2020. Het portefeuillehoudersoverleg is hierbij dus leidend. Toch wordt regelmatig de link gelegd 

naar de overige samenwerkingsarrangementen omdat deze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

De socio-economische situatie

De Provincie Gelderland bestaat uit zes regio’s. Met iedere regio heeft de provincie afspraken gemaakt 

in de vorm van een Kwalitatief Woning Programma (KWP). Deze afspraken gaan over zowel aantallen als 

ook de kwaliteit van de woningvoorraad. Wanneer er over kwaliteit wordt gepraat, dan gaat dit niet enkel 

over de bouwkundige staat van de woningen, maar ook vooral over de juiste woning op de juiste plek 

op het juiste moment. In het KWP wordt aangegeven hoeveel woningen er voor de komende 10 jaar 

aan de woningvoorraad mogen worden toegevoegd. Gedurende het laatste decennium voor de crisis 

van 2008 zijn de richtaantallen voor iedere Gelderse regio niet gehaald. Er werden te weinig woningen 

gebouwd. De provincie probeerde gemeenten dan ook te stimuleren om de woningbouwproductie op te 
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5
voeren. Nu de Regio Achterhoek gaat krimpen wordt de Provincie Gelderland vaak aangewezen als mede 

schuldige voor het overschot aan bouwplannen die er liggen bij gemeenten. Toch is een kanttekening 

hier op zijn plek. Immers probeerde de provincie de gemeenten enkel te bewegen om de woningen, 

die bij de KWP-opgave hoorden, ook daadwerkelijk te bouwen. De provincie zette dus niet aan tot een 

enorme planovercapaciteit. Aan de andere kant stelden gemeenten telkens de cijfers ter discussie. Zij 

zagen liever een nog grotere bouwopgave. Dit terwijl zij in de praktijk de heersende bouwopgave niet 

eens konden realiseren. Dit heeft er toe geleid dat gemeenten te veel grond hebben aangekocht en te 

veel bestemmingsplannen in ontwikkeling zijn genomen. Hierdoor treden grote verliesposten op, wat een 

belangrijk probleem vormt voor deze gemeenten (A2). 

Het	bijstellen	van	de	woningbouwprogrammering

Tegen de eigenlijke trend in wilden gemeenten dus meer contingenten ontvangen. De samenwerkende 

woningbouwcorporaties in de regio Achterhoek vonden deze aantallen veel te hoog en lieten 

doorschemeren dat ze hier niet aan mee wilden werken. Zij hebben daartoe zelf een woonvisie gemaakt 

met een veel lagere inschatting van de ontwikkelruimte. De woningbouwcorporaties zijn belangrijke 

bouwpartijen. Als zij zeggen dat ze niet willen meewerken aan het grotere aantal woningen, dan wordt 

het erg lastig om deze opgave überhaupt te kunnen realiseren. Dit belangrijke signaal van de markt 

maakte een cruciale discussie los in de regio. Begin 2010 is er een nieuw Kwalitatief Woon Programma 

2010-2019 vastgesteld; het KWP-3. De provincie, de zeven gemeenten en de vijf woningbouwcorporaties 

zijn een nieuwe programmering voor de periode 2010-2019 overeengekomen. Gedurende deze periode 

is er enkel ruimte voor ongeveer 5900 woningen netto toevoeging aan de huidige woningvoorraad. 

Gemeenten hadden op dat moment plannen voor ongeveer 14.000 woningen en grond aangekocht 

voor tussen de 10.000 en 12.000 woningen. Daarbij zijn afspraken gemaakt met ontwikkelaars en als een 

gemeente van deze verplichtingen af wil, kost dat veel geld. Gemeenten hebben daarbij de werkelijke 

woningbouwopgave binnen hun grenzen sterk overschat. Een niet onbelangrijke reden hiervoor was dat 

gemeenten al snel dachten dat als zij snel zouden starten met een te ruime ontwikkeling in relatie tot waar 

de eigen bevolking om vroeg, dat een deel van de ontwikkelruimte van andere gemeenten bij hen terecht 

zou komen. Financiële belangen en leefbaarheidskwesties in de vorm van draagkracht voor voorzieningen 

speelden hierbij een belangrijke rol. Inmiddels heeft de provincie in de Ruimtelijke Verordening vastgelegd 

dat alle woningen die in de gemeentelijke bestemmingsplannen worden opgenomen moeten passen 

in het KWP-3 dat is overeengekomen. De optelsom moet kloppen met betrekking tot het aantal, de 

kwaliteit en het type woningen per regio. Binnen de regio mogen de gemeenten de spreiding van deze 

ontwikkelruimte zelf bepalen (A2).  

De	rol	van	de	crisis

Door de crisis is het kwartje snel gevallen bij veel bestuurders en is het besef doorgedrongen dat het 

helemaal niet mogelijk is om zoveel woningen te bouwen om mensen van buiten te lokken. Door na 

te denken over krimp, mede geïnspireerd door wat er in andere regio’s in Nederland gaande is, werd de 

demografische ontwikkeling gemakkelijker geaccepteerd. Hierdoor is ook de bouwplanning aangepast 

op de nieuwe werkelijkheid. Toch was er nog steeds veel verzet. Niet bij iedere bestuurder drong het 

besef even snel door. De crisis zorgde voor een versnelling van het ‘rouwproces’ omdat hierdoor eerder 

werd ingezien dat zelfs al zou het toegestaan zijn om meer woningen te bouwen, dat dit toch niet zou 

lukken omdat er simpelweg niet voldoende vraag naar is. Door de crisis is het onvermijdelijk geworden dat 

plannen van tafel moeten en daarom gebeurt het nu ook. Bestuurders nemen nu sneller hun verlies (A2). 

Ingrepen	in	de	woningvoorraad	voor	de	korte	en	lange	termijn

De Regio Achterhoek heeft een erg sterke economie en in vergelijking tot de rest van Nederland een 

zeer lage werkloosheid (A2). Ondanks dat, is de regio op dit moment een zogenaamde anticipeerregio 
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A.2

op het gebied van een dalend inwonertal. Vanaf 2005 begon het aantal inwoners in deze regio 

langzaam terug te lopen (Afdeling Bestuur & Communicatie Regio Achterhoek, 2008). Inmiddels is de 

woningbouwprogrammering hier sterk op toegespitst. Wat heel moeilijk is, is dat de Achterhoek op het 

moment dus wel al aan het krimpen is wat betreft het aantal inwoners, maar nog niet wat betreft het aantal 

huishoudens. Dit betekent dat er voor de korte termijn nog steeds nieuwe toevoegingen noodzakelijk 

zijn en dat wat er nu gebouwd wordt nog wel afgezet kan worden. Maar over vijf jaar is er sprake van 

een overcapaciteit in de bestaande voorraad. Hierdoor is er sprake van een belangrijke spanning tussen 

de korte en de lange termijn, waardoor het nog moeilijker is om een goede afweging te maken. Op dit 

moment is het zaak om deze korte en lange termijn belangen veel beter met elkaar te verbinden (A3). 

Gezien deze ontwikkelingen moet er kritisch gekeken worden naar de woningbouwprogrammering 

in relatie tot bijvoorbeeld de aanwezige bouwclaims in de regio. Misschien is het niet verstandig om in 

alle gevallen bouwclaims van ontwikkelaars af te kopen als gemeente. Het is ook mogelijk om overeen 

te komen dat deze ontwikkelaar gewoon mag bouwen. Dit heeft tot gevolg dat er over tien jaar teveel 

woningen zijn in de betreffende gemeente, waardoor een deel van de woningen over tien jaar uit de 

markt genomen moet worden. Maar dit hoeft uiteraard niet dat deel te zijn wat die ontwikkelaar recent 

heeft toegevoegd. Immers voldoen deze woningen nog prima aan de heersende eisen voor kwaliteit en 

duurzaamheid. In dat geval kunnen woningen in het bezit van een woningbouwcorporatie uit de markt 

worden genomen die op dat moment aan het eind van hun levensduur zijn. De gemeente dient dan 

afspraken te maken met deze corporatie om op dit moment de verouderde woningen door te exploiteren 

voor de komende tien jaar, in plaats van grootschalige investeringen toe te passen om de levensduur van 

deze woningen voor een veel langere periode te rekken. Het kan namelijk wel eens veel goedkoper zijn 

om niet te hoeven investeren in grootschalige aanpassingen om deze woningen bij de tijd te houden, 

maar om deze woningen na tien jaar gewoon te slopen. Uiteraard mag niet vergeten worden dat de sloop 

van woningen natuurlijk ook geld kost, maar onderaan de streep zijn de kosten misschien wel veel lager 

dan wanneer wordt gekozen voor de afkoop van de bouwrechten van de ontwikkelaar in combinatie met 

dure investeringen in de verouderde woningvoorraad van een woningbouwcorporatie (A3).  

Dit voorbeeld illustreert een belangrijk thema waar de korte en lange termijn effecten op de 

woningbouwmarkt elkaar raken, maar waar beide elkaar niet per se in de weg hoeven te zitten. Het is 

wel van essentieel belang dat er dan op voorhand al keuzes gemaakt worden in de vorm van een brede 

afstemming. Naar dergelijke creatieve oplossingen wordt op dit moment toegewerkt (A3).

Interactie belanghebbenden aan de hand van interactieproces-factoren

Sense	of	urgency
Onder druk van de veranderende omstandigheden hebben verschillende partijen in de regio 

elkaar gevonden (A3). De gezamenlijke sense of urgency wordt uitgesproken in de Regionale 

Woonvisie Achterhoek 2011-2020 (Boers et al., 2010, pp. 7-9). Het samenwerkingsverband tussen de 

woningbouwcorporaties, wethouders ruimtelijke ordening en de provincie kwam voort uit het besef dat 

zij opereerden in een potentiële krimpregio en dat er op termijn minder en andersoortige woningen nodig 

zijn. De prognoses verhielden zich niet tot de harde planningen die op dat moment aangehouden werden 

(A3). Daarnaast beseften partijen dat de woningmarkt regionaal van aard is en dat concurrentie tussen 

gemeenten onderling voorkomen moet worden. Wat dat betreft ligt het urgentiebesef erg hoog en willen 

deze partijen er absoluut iets van maken. Behalve bij de provincie, gemeenten en woningbouwcorporaties, 

beseffen ook particuliere ontwikkelaars dankzij de crisis dat afstemming noodzakelijk is omdat niet alles 

meer mogelijk is (A2). In dat opzicht is de crisis een geschenk geweest voor de discussie om partijen snel 

door het ‘rouwproces’ te krijgen (A3).  

Leiderschap
Eerder werd beschreven dat een nuancering van de dubieuze rol van de provincie bij het overschot aan 
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5
woningbouwplannen in de Regio Achterhoek op zijn plek is. Toch moge duidelijk zijn dat alle partijen 

eigenlijk te laat waren bij de omslag in denken. Zowel gemeenten als provincie (A1). De doorslag voor 

de ommekeer in denken was het rapport van het Achterhoeks Corporatie Overleg (ACO) genaamd 

‘Demografische veranderingen in de Achterhoek; consequenties voor de woningmarkt’ van december 

2007. Het ACO waarschuwde destijds al publiekelijk voor een te grote woningbouwprogrammering in 

de regio. Met deze cruciale rol in de Regio Achterhoek kan het ACO dan ook aangemerkt worden als 

de Gideons bende van dat moment. Dit is voornamelijk ingegeven vanwege hun lange termijn belang 

in de regio (A3). De woningbouwcorporaties stelden dat ze niet wilden meewerken aan de te grote 

bouwopgave die gemeenten hadden geformuleerd. Dit heeft de gemeenten gedwongen om beter over 

de woningbouwprogrammering na te denken (A2). 

Een belangrijke vervolgstap werd gezet toen de wethouders van de Regio Achterhoek een werkbezoek 

brachten aan Parkstad Limburg in het kader van de krimpproblematiek. Daar is het besef pas echt goed 

doorgedrongen wat een demografische transitie als krimp met zich mee brengt voor een regio. Vanaf dat 

moment ontstond het gezamenlijke gevoel van urgentie om voor de Regio Achterhoek tijdig te anticiperen 

op de toekomst. Na afloop van de excursie bestond het breed gedragen gevoel dat de Regio Achterhoek 

de zaken in elk geval anders moest regelen en tijdig moest ingrijpen. De wethouders kwamen hier tot 

het inzicht dat nu anticiperen essentieel was, nog voordat de effecten van de krimp al voelbaar waren in 

de regio. Het nu op voorhand met elkaar organiseren van een strategie leek hen de beste oplossing. De 

woningbouwcorporaties waren na afloop blij en opgelucht dat de wethouders ook tot dit inzicht waren 

gekomen (A1).

Hierna zijn de wethouders en woningbouwcorporaties onder leiding van de Provincie Gelderland aan de 

slag gegaan met het KWP-3 (A2). Daarin is expliciet een paragraaf opgenomen dat de regio tot bestuurlijk 

gedragen afspraken moest komen op het gebied van woningbouw. Uiteindelijk heeft dit traject geleid tot 

de Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020, waarin de afspraken rond de woningbouwprogrammering 

uit het KWP-3 zijn vertaald. Iedere gemeenteraad heeft hierna ingestemd met meer dan een halvering 

van de gezamenlijke plancapaciteit in de regio. Deze subparagraaf illustreert dat het leiderschap in 

verschillende fasen van het traject ook in verschillende handen was. Ondanks dat, was er telkens wel een 

partij die het voortouw nam om het traject voort te zetten. Zowel het ACO, de provincie, als de wethouders 

(verenigd in het portefeuillehoudersoverleg voor Wonen) hebben allen dus een belangrijke rol gespeeld 

wanneer het aankomt op leiderschap (A1).

Netwerken
Gedurende het samenwerkingstraject is een hecht netwerk van samenwerkende partners ontstaan. Zoals 

eerder is beschreven gaat het in de meeste gevallen om een beperkt aantal spelers of partijen, die elkaar 

telkens tegenkomen tijdens verschillende platforms (A3). Bij de onderlinge partners is zeker vertrouwen 

aanwezig. Dit vertrouwen heeft echter wel duidelijk een piek in het tweede en derde jaar na de laatste 

verkiezingen. Verkiezingen betekenen in de praktijk namelijk dat er drie tot vier wethouders worden 

vervangen. Het vertrouwen, de teamgeest en de bereidheid om tot afspraken te komen moet hierna weer 

opnieuw groeien, waardoor het proces gemiddeld genomen weer een jaar vertraging oploopt. Daarnaast 

wordt er in het vierde jaar al weer gericht toegewerkt naar de nieuwe verkiezingen. Dit laatste jaar gaat 

gepaard met inspanningen voor de eigen achterban om weer herkozen te worden, welke niet altijd even 

positief uitvallen voor het regionaal belang (A2).

Verder zijn bij het opstellen van de regionale woonvisie de particuliere ontwikkelaars niet betrokken. 

Deze laatste groep wilde destijds namelijk vooral doorbouwen. Tegen deze stroom in besloten de 

drie samenwerkende partijen om deze ontwikkeling te keren. Hiervoor was het noodzakelijk om als 

opdrachtgevers helder te hebben wat er nu werkelijk nodig was aan bouwproductie, kijkende naar de 

toekomstige ontwikkelingen die op de regio af komen. Achteraf gezien wordt het feit dat de particuliere 

ontwikkelaars in eerste instantie buiten de deur zijn gehouden, gezien als een goede aanpak, omdat de 
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huidige woonvisie er anders misschien nooit was gekomen (A3). Toch beginnen marktpartijen langzaam 

meer en meer interesse te tonen voor de regionale samenwerking (A2). Daarbij is er wel een groot verschil 

tussen partijen met een langdurig belang en betrokkenheid bij de regio en de partijen die enkel hun 

project willen uitvoeren en vervolgens met de winst weer vertrekken. Vanzelfsprekend is het moeilijker om 

met deze laatste groep tot afspraken te komen dan met de eerste groep. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 

ontwikkelaars die zich zeer hard opstellen om hun doelen te realiseren. Hier moet op een andere manier 

mee om worden gegaan dan een ontwikkelaar die wel wil meedenken over een alternatieve manier 

waarop zij gecompenseerd zouden kunnen worden (A3). 

In elk geval wordt via het aparte samenwerkingstraject van de Stuurgroep 3 O’s wel geprobeerd om 

een gelijkwaardige samenwerking te realiseren tussen overheden, maatschappelijke organisaties en 

ondernemingen, zodat een integrale aanpak van de regionale vraagstukken mogelijk is in de vorm van 

een governance model. Toch valt hier ook nog een slag te maken omdat de geringe betrokkenheid van 

de ‘B’, ofwel bevolking, als een groot gemis wordt gezien (Spies, 2012). De demografische transitie en de 

vitaliteit van de regio is namelijk niet alleen een zaak van overheden en andere organisaties, maar vooral 

van de mensen in de regio zelf.

Prisoner’s	dilemma
De Regio Achterhoek heeft geen bestuurlijk orgaan dat beslissingen kan nemen voor een regionale 

woningbouwprogrammering. Het bestuurlijk mandaat blijft dus in handen van de individuele gemeenten. 

Het ontbreken van dit orgaan wat dwingende besluiten kan nemen, heeft tot gevolg dat er zich op dit 

moment geen stok achter de deur bevindt om partijen ervan te weerhouden voor het eigen belang te 

kiezen en zich daarmee niet te conformeren aan de gemaakte afspraken. Deze dreiging is reëel gezien de 

grote verschillen betreffende de groeiprognoses per gemeente. Deze grote verschillen binnen de regio 

kunnen aanleiding zijn voor gemeentebesturen om binnen het kader van het prisoner’s dilemma te kiezen 

voor het korte termijn eigen belang. Een samenwerking in de vorm van afstemming lijkt helemaal nadelig 

wanneer de financiële gevolgen groot zijn terwijl er met een eigen afzonderlijke koers veel gewonnen 

kan worden. De regiogemeenten erkennen echter het gegeven dat de woningmarkt een sterk regionaal 

karakter vertoont. Onderlinge verschillen kunnen dus verschuiven, waardoor een gebrek aan afstemming 

zich ook tegen individuele gemeenten kan keren die er voorheen wat beter voor stonden. Hierdoor weegt 

het nut om samen te werken zwaarder dan te kiezen voor het eigen belang (Duijts, 2011, pp. 51-65). Daarbij 

wordt gesteld dat het beter is om nu het verlies te nemen, dan uiteindelijk geconfronteerd te worden met 

veel forsere en wellicht niet meer beheersbare financiële consequenties (Gemeente Bronckhorst, 2012). 

Het risico dat het prisoner’s dilemma leidt tot freeriding wordt afgedekt door in te zetten op een goede 

monitoring van de bouwontwikkelingen in de regio per gemeente (A1). Jaarlijks vullen gemeenten 

planningslijsten in. Hierbij wordt aangegeven hoeveel en welk type woningen voor dat jaar zijn opgeleverd. 

Daarnaast wordt er ook vooruit gekeken naar de toekomstige planning op het gebied van wonen. Deze 

planningslijsten zijn niet openbaar, maar op regionale schaal worden deze overzichten wel teruggekoppeld 

in rapportages. Hiermee wordt ook inzicht verkregen in hoeverre er aan de afspraken wordt voldaan (A2). 

Zo gauw er iets niet conform de afspraken is kunnen gemeenten en woningbouwcorporaties elkaar daar 

onderling op aanspreken. Ondanks de gezamenlijke afspraken over woningbouwprogramma’s, blijft er 

nog steeds een stukje concurrentie tussen gemeenten aanwezig. Er is namelijk programmatisch binnen 

iedere gemeente wel ruimte om het een en ander te schuiven. Zo kan een gemeente er voor kiezen 

om de grondprijs naar beneden bij te stellen, in plaats van de rentelasten op de aangekochte gronden 

te blijven betalen. Hierdoor worden projecten aantrekkelijker voor eindgebruikers en vervolgens kunnen 

deze projecten sneller tot ontwikkeling komen. Dit is een keuze van iedere individuele gemeente, maar 

een dergelijke actie is wel direct van invloed op concurrerende ontwikkelingen in de buurgemeenten. 

In het verleden is gevraagd of de Provincie Gelderland scheidsrechter wilde zijn met haar beschikbare 

RO-instrumentarium. Dergelijke ingrepen blijken tot op heden in elk geval nog niet nodig geweest. Het 

vertrouwen en regionaal commitment is er dus. Deze ontwikkeling wordt natuurlijk wel geholpen doordat 
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5
de markt op dit moment ook voor een deel het werk doet. Het is simpelweg ook niet interessant om nu 

veel te bouwen (A1). Ondanks dat, bestaat er toch nog steeds de angst dat een gemeente meer woningen 

wil laten bouwen dan er is afgesproken. Ook bij de provincie bestaat deze angst nog steeds (A2).

Draagvlak
In juni 2010 hebben de RO-wethouders van de zeven gemeenten het moeilijke besluit genomen om de 

plancapaciteit in de regio met meer dan de helft terug te brengen (A1). Iedereen was er van overtuigd 

dat er een gezamenlijke aanpak noodzakelijk was en dat dit een kwestie van geven en nemen is (A3). Er 

was een andere manier van denken nodig, zoals letterlijk beschreven stond in de Regionale Woonvisie 

Achterhoek 2010-2020 (Boers et al., 2010, pp. 10-12). De verantwoordelijke wethouders hebben elkaar 

daarna ook gesteund bij de verdediging van het convenant in de gemeenteraden. Immers moesten 

zeven gemeenteraden hier nog een besluit over nemen. De beslissing om minder te gaan bouwen 

heeft namelijk zware consequenties voor de gemeentelijke begrotingen. Hierbij kon er onderling bij de 

wethouders op veel begrip worden gerekend voor de moeilijke situaties die dit opleverden. Uiteindelijk 

hebben alle gemeenteraden ingestemd met de plannen. Dit proces werd in gang gezet door een plenaire 

bijeenkomst van alle raden, de ontwikkelaars die in de regio actief zijn en ook de makelaars uit de regio. 

Hierin deden de betreffende portefeuillehouders van de gemeenten de plannen uit de doeken. Zij leidden 

daarbij ook verschillende gesprekken waarbij alle vragen door de aanwezigen duidelijk van antwoord 

werden voorzien. Hierdoor is er voldoende draagvlak ontstaan onder de deelnemende partners om ook 

echt maatregelen te nemen. Alle gemeenten hebben direct een prioriteitenlijstje gemaakt met daarin 

opgenomen welke bouwprojecten op korte termijn doorgang mochten vinden en welke niet. Dit heeft 

geleid tot een aantal pijnlijke beslissingen en er zijn veel projecten teruggedraaid. In die zin is de regie 

duidelijk weer teruggenomen en is de regio weer met beide benen op de grond komen te staan (A1).

Het bestuurlijk lef voor maatregelen in de regio is dus aanwezig, maar naarmate de concrete en moeilijke 

beslissingen dichterbij komen wordt het draagvlak wel op de proef gesteld. Deze moeilijke momenten zijn 

er niet wanneer een algemeen regionaal plan wordt opgesteld met andere partijen. Dan wordt namelijk 

gepraat over abstracte cijfers. De plannen komen pas tot uitdrukking wanneer partijen daadwerkelijk 

eigen maatregelen moeten gaan treffen. Des te concreter de plannen dus worden, des te moeilijker wordt 

het om maatregelen te nemen. De echte spanning zit dan ook niet op het abstracte niveau, maar juist 

op de uitvoering. Partijen houden elkaar tot nu toe daarin vast en de samenwerking gaat dan ook goed. 

Voor de daadwerkelijke uitvoering is echter wel meer nodig dan alleen een overeengekomen convenant. 

De concrete consequenties voor individuele partijen gaan nu namelijk een veel grotere rol spelen. Hier 

ontstaan dan ook grote verschillen tussen de aanpak van gemeenten. Een gemeente als Bronckhorst heeft 

inmiddels alle bouwclaims naar de nieuwe cijfers afgekocht. Dit heeft uiteindelijk ongeveer 20 miljoen 

Euro gekost, maar zij kunnen wel met een tamelijk schone lei beginnen. Bij de gemeente Doetinchem 

is deze situatie heel anders. Deze gemeente zit tot zover in de afspraken dat het voor hen onmogelijk is 

om alle claims af te kopen omdat er dan een faillissement dreigt. Zij kiezen er daarom voor om ook de 

markt z’n werk te laten doen. Nu de vraag terugloopt vanwege de crisis trekt de gemeente voorlopige 

bouwvergunningen in. Hierdoor kost het de gemeente veel minder, terwijl zij wel de plancapaciteit 

terugschroeven (A3). Iedere gemeente kiest dus een eigen strategie die het beste past bij de eigen situatie.

Visie
De samenwerking van het portefeuillehoudersoverleg voor Wonen, de provincie en het ACO resulteerde 

uiteindelijk in de Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020 met als titel; ‘Alleen ga je sneller, samen kom 

je verder’. Deze werd begin 2011 vastgesteld door alle zeven gemeenteraden van de Regio Achterhoek. 

Met deze bestuurlijke afspraken is de regionale plancapaciteit teruggebracht van 14.000 woningen tot 

5900 woningen. Een enorme prestatie met belangrijke consequenties voor de gemeentelijke begrotingen 

(A2). Een visie alleen is echter niet genoeg. Het komt juist aan op de uitvoering. Er moet nu doorgepakt 

worden. “Smeed het ijzer nu het heet is” (Spies, 2012). 
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A.3 Resultaten en evaluatie

Voor het eerst in Nederland sloegen gemeenten de handen preventief ineen en maakten zij beleid voor 

de langere termijn met een regionale woningbouwprogrammering anticiperend op de aanstaande 

bevolkingsdaling in de regio. Bestuurders zijn hierbij niet gegaan voor het korte termijn belang en 

politiek gewin, maar hebben persoonlijk leiderschap getoond door te gaan voor een duurzame toekomst 

in regionaal verband (Atrivé, 2010). Door de samenwerking wordt er nu gezamenlijk gewerkt aan het 

terugbrengen van de plancapaciteit voor woningbouw. Dit kost voor iedere gemeente miljoenen. Het 

totale verlies voor de regio wordt geschat op ongeveer 120 miljoen. Langzaam nemen partijen nu hun 

verlies. Gemeenten werken samen om ook te kijken hoe ze die programmering gezamenlijk kunnen laten 

aansluiten bij de werkelijkheid (A2). Op die manier is uiteindelijk de regie weer teruggenomen op alle 

ontwikkelingen in de regio. Immers zou de regio in diepe problemen verkeren als alles op z’n beloop 

was gelaten (A1). In dat geval zou de regionale planning voor woningbouw misschien nog wel verder 

zijn gegroeid van 14.000 woningen naar 18.000 nieuwe woningen netto toevoeging (A2). Hier zijn dus 

op regionale schaal belangrijke stappen gezet. Vergelijkbare initiatieven in de provincie Gelderland voor 

regionale samenwerking verlopen niet overal even goed. De socio-economische situatie speelt hierbij 

een belangrijke rol. Met name bestuurders zijn hierdoor snel door het rouwproces heen gekomen en 

zij kwamen relatief snel tot de conclusie dat er nu echt actie moest worden ondernomen. De Regio 

Stedendriehoek, een andere regio in de Provincie Gelderland met ook een toekomstige krimp en 

vergrijzing, volgt de ontwikkeling van de Achterhoek op de voet. Maar hier verloopt samenwerking veel 

moeizamer. De bestuurders van de gemeenten van dit informele samenwerkingsarrangement staan vaak 

nog aan het begin van het ‘rouwproces’. Hier heerst dan ook nog een sterke groeigedachte, waar in de 

Achterhoek al veel meer afstand van is gedaan (A2). 

De huidige inspanningen in de Regio Achterhoek hebben concreet geleid tot het feit dat partijen op 

dit moment echt aan het afboeken zijn. De verliezen worden daadwerkelijk genomen. De gemeente 

Bronckhorst heeft bijvoorbeeld het grootste deel van de bouwclaims in de gemeente afgekocht (A4). 

De gemeente Aalten heeft bij een belangrijk nieuwbouwproject ongeveer 40 woningen geschrapt en 

bovendien is het programma opnieuw afgestemd op de toekomstige ontwikkelingen in de regio. Daarnaast 

zijn nieuwe grondaankopen voor nieuwbouwprojecten direct stopgezet (A1). Ook woningbouwcorporaties 

leveren belangrijke inspanningen naar aanleiding van de samenwerking. Zij zijn bijvoorbeeld bezig met 

verkenningen om de onbebouwde grond die ze nog in bezit hebben, in te richten met zonnepanelen. 

Hiermee kan het rendement, wat eerder verkregen zou worden op de ontwikkeling van woningen, nu 

behaald worden met het opwekken van groene energie (A4). Dit zijn allemaal concrete voorbeelden van 

handelingen die voortvloeien uit de regionale samenwerking. Toch is een kanttekening hier op zijn plek, 

omdat de echte clash op dit moment nog niet heeft plaatsgevonden. Dit komt doordat de vraag op het 

moment enorm achterblijft vanwege de crisis. Hierdoor is het voor alle partijen duidelijk dat de rek er uit 

is en dat verliezen genomen moeten worden (A4). Het is natuurlijk de vraag of het regionaal commitment 

nog steeds in stand blijft wanneer de woningbouwmarkt weer aantrekt en er voor de korte termijn weer 

wat ontwikkelruimte ontstaat. Een andere grote bedreiging voor het samenwerkingsarrangement is 

wanneer de woningbouwaantallen voor de regio nog verder naar beneden moeten worden bijgesteld 

dan nu het geval is (A1). Op dit moment is er sprake van een programmatische afstemming van 5900 

woningen tot 2020, maar woningbouwcorporaties schatten ook deze aantallen als veel te ruim in. Zij zien 

graag een overeenkomst tot maximaal 3400 nieuwe toevoegingen tot 2020 (A3). Beide onzekerheden 

vormen een belangrijke uitdaging waardoor het informele samenwerkingsarrangement serieus op de 

proef gesteld kan worden. 

Onvoldoende	aandacht	voor	de	bestaande	voorraad

Behalve de eerder genoemde bedreigingen voor het samenwerkingsarrangement, zijn er ook nog 

belangrijke slagen te maken die zich richten op de bestaande woningvoorraad. In de regionale woonvisie 
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5
gaat het zowel over kwaliteit als kwantiteit, maar de nadruk ligt voornamelijk op de beheersing van de 

toevoegingen. Het zou wijs zijn om ook de bestaande voorraad in de regio te analyseren en te kijken 

hoe deze zich verhoudt tot wat er in de toekomst nodig is. Hierbij zou dan gekeken moeten worden 

naar waar deze bestaande voorraad afwijkt van de toekomstige behoefte. Het aanbod wat dan nog niet 

aanwezig is zou dan zoveel mogelijk gerealiseerd moeten worden in de transformatie van de bestaande 

voorraad. Wat daarin absoluut niet kan, zou gerealiseerd kunnen worden met nieuwbouw. Hierdoor is het 

mogelijk om een samenhangend pakket te realiseren wat veel beter aansluit bij de toekomstige vraag 

(A3). Dit komt neer op een strategisch voorraadbeheer op regionale schaal (A2). Op dit moment hebben 

gemeenten nog niet de hoogste prioriteit bij deze gedachte. Daarnaast is deze redenering fundamenteel 

anders dan de gemiddelde ontwikkelaar denkt. Een ontwikkelaar probeert namelijk te beantwoorden aan 

wat hij op korte termijn kan afzetten met een gunstig rendement. Daarbij is het minder belangrijk of dat 

wat er toegevoegd wordt over tien jaar nog wel aansluit bij de vraag. Doordat er toevoegingen worden 

gedaan voor de korte termijn aan een segment wat al in ruime mate aanwezig is, worden twee keer kosten 

gemaakt. Immers moeten dan later woningen uit de markt worden genomen die niet meer aansluiten bij 

de vraag en daarnaast moeten nog woningtypen worden toegevoegd waar op dat moment behoefte aan 

is. Het is erg lastig om deze discussie integraal te voeren, omdat er veel tijd overheen gaat voor het verhaal 

goed kan landen bij verschillende partijen. In die zin is het zaak om hier vaak met elkaar over te praten (A3).

Een	integrale	regionale	discussie	is	een	essentieel	vervolg

Wanneer er serieus wordt gekeken naar de woningbouwopgave in de regio, dan moet de discussie 

niet enkel gaan over waar er welk type woning moet worden toegevoegd in relatie tot de bestaande 

voorraad. De discussie moet veel breder worden gevoerd. De vraag die eigenlijk centraal moet staan is 

hoe de regio vitaal gehouden kan worden. Daarmee samenhangend moet er gekeken worden wat er 

in de verschillende kernen kan gebeuren om de leefbaarheid op peil te houden (A3). Is het verstandig 

om in iedere kern een breed palet aan voorzieningen te behouden? Of moeten voorzieningen op een 

draagkrachtige manier worden geconcentreerd en worden de mensen naar de voorzieningen gebracht? 

In de werkplaats ‘Vitale leefomgeving’ binnen de Achterhoek Agenda 2020 wordt hier serieus naar 

gekeken (A1). Van de anticipeerregio’s in Nederland is de Regio Achterhoek het meest gevorderd met 

de integrale aanpak van wonen, voorzieningen en economische vitaliteit. Op dit moment is een traject 

van dialoogtafels afgerond en is een startdocument opgesteld in de vorm van de Achterhoek Agenda 

2020. Nu treedt de fase in waarbij daadwerkelijk programmeringsafspraken worden gemaakt in onderlinge 

samenhang (Segers, 2012). 

Met deze integrale aanpak worden wel veel verschillende belangen aangetast (A4). Hierdoor wordt de 

discussie ongelooflijk ingewikkeld. Het is immers enkel al op het gebied van woningbouw een complexe 

aangelegenheid om met partijen tot samenhangende afspraken te komen. Laat staan dat de discussie veel 

breder gevoerd wordt. Toch is dat wat er eigenlijk nodig is; het voeren van een integrale discussie over de 

vitaliteit van de regio. In de Regio Achterhoek is de demografische transitie nog niet in een vergevorderd 

stadium. Dit betekent dat wanneer er nu duidelijke strategische keuzes worden gemaakt, dat dit werkelijk 

nog van invloed kan zijn op de toekomstige ontwikkeling van de regio. Er zijn waarschijnlijk meerdere 

goede oplossingen te verzinnen, maar het is wel van belang om daarin gezamenlijk en integraal duidelijke 

keuzes voor te maken en daar vervolgens ook expliciet op te sturen (A3). 

Het	is	tijd	voor	minder	vrijblijvende	afspraken

Op het gebied van woningbouwafspraken is gebleken dat met name de samenwerking van het 

portefeuillehoudersoverleg voor Wonen met het ACO en de Provincie Gelderland van groot belang is 

geweest. De gezamenlijk gedragen afspraken in de vorm van de Regionale Woonvisie Achterhoek 

2010-2020 zijn het resultaat van een proces van onderop (A1). Hierbij is het informele karakter van het 

samenwerkingsarrangement van grote invloed geweest op de huidige resultaten om tot afstemming van 
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A.4

woningbouwprogramma’s te komen (A2). Wanneer alles wat de regio gedaan heeft bij aanvang van de 

samenwerking formeel was vastgelegd, dan waren de maatregelen die nu genomen zijn er waarschijnlijk 

nooit doorheen gekomen. De combinatie van de factoren sense of urgency en leiderschap bracht 

partijen bij elkaar en dat zorgde uiteindelijk voor de beweging. Wanneer partijen op een dergelijke manier 

meegenomen kunnen worden in het proces dan komen zij gezamenlijk veel verder (A4). Toch is nu het 

moment aangebroken om de afspraken te formaliseren zodat er ook op termijn vertrouwen blijft bestaan 

tussen partijen. Dit betekent dat de samenwerking minder eenmalig, informeel en ad hoc moet worden. Er 

is behoefte aan een omgeving waarbij met spelregels en langjarige afspraken ook daadwerkelijk bindende 

stappen vooruit kunnen worden gezet. Het is onvermijdelijk dat de opzet hiervoor wat formeler van aard 

moet worden (A3). 

Ook bij het parallelle traject van de Stuurgroep 3 O’s, waarbij woningbouw een cruciale rol speelt, is sprake 

van een spanningsveld. Dit model is nog steeds erg vrijblijvend en gebaseerd op een sterke netwerk 

governance. Wanneer ook deze samenwerking in de informele hoek blijft hangen, dan is de uitvoering van 

de afspraken al snel te vrijblijvend. Er moet op een gegeven moment een besluit worden genomen. De 

intentieovereenkomst is getekend, maar het zou effectiever zijn wanneer er nu bij de uitvoering wat meer 

slagkracht aanwezig is. De verbinding met andere partijen blijft daarbij zeer belangrijk. Wanneer dergelijke 

besluiten enkel geformaliseerd kunnen worden in gemeentelijk beleid, dan blijft de uitvoering in handen 

van de overheid. Het coöperatieve model zoekt juist naar een verbinding van de verschillende belangen 

op een gelijkwaardig niveau. Een gemeente kan bijvoorbeeld niet alleen zorgen voor een leefbare wijk. 

Daarvoor zijn tal van andere partijen nodig. Vandaar dat er wordt gezocht naar een nieuwe coöperatieve 

manier van samenwerking. Het model met de informele opzet van de Achterhoek Agenda 2020 zou in 

dat opzicht prima kunnen worden geformaliseerd. Deze samenwerking kan worden vormgegeven rond 

een aantal maatschappelijke problemen in de Regio Achterhoek. Een aantal gezamenlijk geformuleerde 

doelstellingen kunnen leidend zijn, waar alle partijen in onderlinge samenhang aan bij kunnen dragen. 

Hier zou ook de link met bewoners kunnen worden gelegd. Er moet nog meer vanuit de regiogedachte 

gekeken worden naar de toekomst. In de verbinding zit namelijk de kracht (A4). Dit zou ook betekenen dat 

het eigenstandige van het portefeuillehoudersoverleg kan verdwijnen en dat dit volledig ondergebracht 

kan worden in dit nieuwe samenwerkingsmodel (A3). Hierdoor kan de discussie over de toekomst van 

de regio veel integraler worden gevoerd. In feite wordt hier naar een nieuwe unieke structuur voor 

regionale samenwerking gezocht, wat een doorbraak in het Nederlandse bestuurlijke systeem zou 

kunnen betekenen (A4). Toch zitten er vele haken en ogen aan dit nieuwe model, omdat Nederland niet is 

ingericht op een dergelijke samenwerking waarbij besluiten ook kunnen doorklinken bij de deelnemende 

partijen. Desalniettemin is de regio op weg naar een nieuwe manier van samenwerken, welke misschien 

een belangrijke innovatie teweeg kan brengen in de discussie rond regionale samenwerking. Dagblad De 

Stentor berichtte 27 januari 2011 dat de Regio Achterhoek in elk geval bereid is om zich op te heffen ten 

faveure van dit hogere doel.

De belangrijkste bevindingen op een rij

Regionale samenwerking in de Achterhoek laat zich vormgeven via drie verschillende 

samenwerkingsarrangementen:

-	De	Regio	Achterhoek
-	Het	portefeuillehoudersoverleg	Wonen	
-	Stuurgroep	3	O’s

Op het gebied van de regionale woningbouw heeft het portefeuillehoudersoverleg Wonen in combinatie 

met de samenwerkende partners de belangrijkste rol gespeeld. Daarbij is de sense of urgency om actie 

te ondernemen onder veel partijen in de regio aanwezig. Zowel het ACO, de Provincie Gelderland en 

de wethouders verenigd in het portefeuillehoudersoverleg voor Wonen hebben allen op wisselende 
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5
momenten een belangrijke rol gespeeld wanneer het aankomt op leiderschap. Er bestaat ook een hecht 

netwerk van een beperkt aantal spelers of partijen, dat elkaar telkens tegenkomt tijdens verschillende 

platforms. Afgezien van de woningbouwcorporaties worden marktpartijen op dit moment wel buiten de 

deur gehouden. Binnen de Stuurgroep 3 O’s wordt er wel integraal samengewerkt. In de regio is geen 

bestuurlijk orgaan aanwezig dat dwingende afspraken kan opleggen aan de verschillende partijen. 

Het prisoner’s dilemma ligt daarom constant op de loer. Toch is een groot regionaal commitment 

aanwezig en het risico van freeriding wordt zoveel mogelijk afgedekt door actieve monitoring van de 

activiteiten. Ondanks dat, blijft de angst voor freeriding bestaan. Toch is er voldoende draagvlak bij alle 

partijen aanwezig om ook daadwerkelijk maatregelen te nemen. Maar naarmate de concrete en moeilijke 

beslissingen dichterbij komen wordt het draagvlak wel op de proef gesteld. De echte spanning zit dan ook 

niet op het abstracte niveau, maar juist op de uitvoering. 

Uiteindelijk leidde de samenwerking tussen het portefeuillehoudersoverleg Wonen, het ACO en de Provincie 

Gelderland tot de Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020. Hiermee zijn de woningbouwplannen 

voor de regio teruggebracht van 14.000 woningen naar 5900 woningen tot 2020. Partijen nemen op dit 

moment ook daadwerkelijk hun verlies. Aan de andere kant wordt de bestaande woningvoorraad nog 

niet voldoende meegenomen in de discussie rond regionale afstemming van woningbouwprogramma’s. 

Daarnaast is een brede integrale regionale discussie een essentieel vervolg op de huidige inspanningen die 

geleverd zijn. De discussie moet niet enkel gaan over waar er welk type woning moet worden toegevoegd 

in relatie tot de bestaande voorraad. De discussie moet gevoerd worden in samenhang met andere 

maatschappelijke thema’s zoals voorzieningen. Inmiddels is het na deze abstracte conceptvormende fase 

tijd voor een formalisering van de gemaakte afspraken, zodat ook op termijn het vertrouwen in stand kan 

blijven. Hierbij is de regio op zoek naar een uniek nieuw samenwerkingsarrangement van overheden, 

maatschappelijke organisaties, ondernemingen en burgers, dat integraal en themagericht vanuit de 

regiogedachte aan de toekomst kan werken.

Kader met de belangrijkste bevindingen opgesomd

Beantwoording	deelonderzoeksvraag	5

Hoe komen de interactieproces-factoren die samenhangen met de beide contextuele factoren tot uiting in de vier 

cases?

Sense	of	urgency: De sense of urgency is groot in de regio.

Leiderschap: Zowel het ACO, de Provincie Gelderland als de wethouders verenigd in het 

portefeuillehoudersoverleg voor Wonen, hebben allen op wisselende momenten een belangrijke 

leiderschapsrol vervuld.

Netwerken: Er bestaat een hecht netwerk van samenwerkende partners in de regio, maar afgezien van 

woningbouwcorporaties worden marktpartijen hier buiten gehouden. Binnen de Stuurgroep 3 O’s wordt 

er wel integraal samengewerkt.

Prisoner’s	dilemma: Het prisoner’s dilemma ligt constant op de loer, maar wordt afgedekt door een goede 

monitoring van de ontwikkelingen. 

Draagvlak: Er is voldoende draagvlak aanwezig in de regio om daadwerkelijk maatregelen te nemen.

Visie: De samenwerking leidde tot de Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020.

Partijen nemen op dit moment daadwerkelijk hun verlies. Aan de andere kant wordt de bestaande 

woningvoorraad nog niet voldoende meegenomen in de discussie. Ook is een brede integrale regionale 

discussie een essentieel vervolg op de huidige inspanningen. Inmiddels is het na deze abstracte 

conceptvormende fase tijd voor een formalisering van de gemaakte afspraken, zodat ook op termijn het 

vertrouwen in stand kan blijven.



82



5

IN
LE

ID
IN

G
   

   
   

 V
ER

D
IE

P
IN

G
   

   
   

 T
H

EO
R

ET
IS

C
H

 K
A

D
ER

   
   

   
 S

TR
A

TE
G

IE
 &

 M
ET

H
O

D
E 

   
   

   
C

A
SE

ST
U

D
IE

S 
(M

) (
A

) (
E)

 (P
)  

   
   

  S
Y

N
TH

ES
E 

&
 C

O
N

C
LU

SI
E

83

Casestudyregio’s - eigen bewerking van Planet Observer (2010)

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) geeft vorm aan de bestuurlijke samenwerking van de 

21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Dit formeel samenwerkingsarrangement behoort tot een 

van de acht Wgr-plus regio’s in Nederland. Het werkterrein van het SRE is voor een groot deel gericht op 

gebieden waarvan de ontwikkelingen de gemeentegrenzen overschrijden en waarvoor een bovenlokale 

benadering en afstemming gevraagd wordt (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 2012). Dit geldt 

ook voor het thema wonen.

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - eigen bewerking van CBS (2012a)Figuur 5.6:
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E.1

E.1.1

Lokale omstandigheden

Het thema wonen verdient per definitie een regionale scope. Daarom komen voor dit thema drie 

overheden in beeld in de Regio Eindhoven. Dit zijn gemeenten, het SRE en de Provincie Noord-Brabant. 

De provincie en het SRE hebben hun aanpak daarbij goed afgestemd en gestroomlijnd. Om de relatie 

tussen beide beter inzichtelijk te maken volgt in deze paragraaf eerst een uiteenzetting van de positie 

van de provincie. Een verdere uitdieping van de institutionele en socio-economische context van het 

samenwerkingsarrangement voor regionale woningbouwafspraken volgt.

Institutionele context

In de Provincie Noord-Brabant zijn er vanaf 2010 vier Regionaal Ruimtelijke Overleggen (RRO’s) in het leven 

geroepen, omdat er een breed besef heerste dat bij een aantal thema’s het regionale perspectief van 

groot belang is. In deze RRO’s wordt ongeveer tweemaal per jaar overleg gepleegd tussen wethouders van 

de gemeenten in de regio en afgevaardigden van de provincie, met de gedeputeerde van de Provincie 

Noord-Brabant als voorzitter. Door deze aanpak wordt er Brabant-dekkend regionaal aandacht besteed 

aan onder andere het thema wonen. De RRO’s kunnen gezien worden als condensatiepunten waar een 

aantal bestuurlijke vraagstukken op de agenda staan en waar ook afspraken gemaakt worden. Hier worden 

ook besluiten genomen over een regionale woningbouwprogrammering. Bij de overleggen gaat het om 

herkenning, erkenning en weten wat er speelt in de regio (E2). Het belang hiervan wordt later duidelijk bij 

de behandeling van de socio-economische situatie van de regio. 

De RRO’s in de Provincie Noord-Brabant zijn tot op zekere hoogte ook geformaliseerd, evenals het SRE 

dat is in stadsregio-verband. De provincie heeft immers in haar Verordening Ruimte opgenomen dat er 

tenminste eenmaal per jaar nieuwe afspraken moeten worden vastgelegd op het schaalniveau van de RRO’s 

voor de thema’s wonen, werken en landschap. Op het gebied van woningbouw weten de gemeenten dan 

ook precies wat hun ontwikkelruimte is voor dat jaar. Leidend voor de woningbouwprogrammering is de 

provinciale bevolkingsprognose. Deze wordt door iedere gemeente erkend en ook als randvoorwaarde 

gezien voor de bouwontwikkelingen van iedere gemeente. Op het moment dat gemeenten er in regionaal 

verband en onderling toch niet uitkomen, dan kan de provincie ingrijpen en zelf een besluit nemen met 

betrekking tot nieuwe regionale afspraken. Tot nu toe is dit echter nog niet nodig gebleken in de Regio 

Eindhoven (E2). 

In Zuidoost-Brabant bestond al vanaf de jaren ’90 een geïnstitutionaliseerd regionaal 

samenwerkingsarrangement, nog voor er sprake was van de invoering van de RRO’s. Dit is het huidige SRE. 

Vanwege deze formele basis is hier al een goede infrastructuur voor samenwerking aanwezig. Daardoor 

komt regionale samenwerking op het gebied van wonen in de Regio Eindhoven makkelijker van de grond 

dan in de andere RRO-gebieden (E2). Binnen de Regio Eindhoven is de Regioraad het hoogste orgaan en 

deze vormt het Algemeen Bestuur van het SRE. De raad telt 21 leden, met een vertegenwoordiger van iedere 

gemeente gepresenteerd in figuur 5.7. Dit zijn voornamelijk burgemeesters en wethouders. De Regioraad 

stelt de kaders van het beleid. Dit beleid wordt uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur. Deze bestaat uit vijf 

leden en een voorzitter. Zij worden door de Regioraad uit hun midden aangewezen. Het Dagelijks Bestuur 

heeft per lid een portefeuilleverdeling voor de verschillende beleidsthema’s waar het SRE aandacht aan 

schenkt (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 2012). Het SRE speelt daarmee een belangrijke rol op 

het gebied van regionaal woonbeleid. Immers staat in de regio Zuidoost-Brabant vanaf 1 december 2010 

het verplichtende RRO praktisch gelijk aan het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen (Poho) van 

het SRE (E2). Tweemaal per jaar vergadert het Poho in RRO-verband met de provincie. De overige vier 

Poho’s gedurende het jaar worden enkel in regionaal verband belegd buiten het RRO om. De provincie 

speelt bij het RRO een belangrijke rol in de regio. Het gaat dan met name om informatievoorziening, 

kennisuitwisseling, monitoring en onderzoek. De provincie volgt en analyseert voortdurend de regionale 

woningmarkt en treedt aan de hand van deze cijfers en trends samen met het SRE in regionaal verband 
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E.1.2

in gesprek met gemeenten. Immers moet het wonen meer en meer gezien worden als een regionale 

opgave. Het belang om tot afspraken en afstemming te komen wordt daardoor alleen maar groter. In het 

RRO-Zuidoost neemt het SRE een belangrijk deel van deze taken op zich. 

Op het regionale schaalniveau vullen provincie en SRE elkaar dus aan wat betreft het regionale woonbeleid. 

Op het lagere schaalniveau bestaan er binnen de Regio Eindhoven ook weer subregio’s. Waar voorheen 

op het subregionale niveau het SRE eveneens het voortouw nam voor samenwerking, trekt de organisatie 

zich nu steeds verder terug uit deze overleggen, omdat het SRE over steeds minder middelen beschikt om 

deze taken te vervullen. Vanwege deze ontwikkeling probeert de Provincie Noord-Brabant nu ook op dit 

lagere subregionale niveau de discussie op gang te brengen en regionale samenwerking te verbeteren op 

het gebied van woningbouw (E2). Dit is hard nodig, want de regio staat aan de basis van een belangrijke 

regionale transitieopgave als gevolg van veranderende omstandigheden binnen de socio-economische 

situatie van de regio. 

Figuur 5.7: Gemeenten behorende tot het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

De socio-economische situatie

Tot 2030 laten de provinciale prognoses voor de Regio Eindhoven nog een bevolkingsgroei zien (Provincie 

Noord-Brabant, 2012, p. 10). Toch wijzen de prognoses binnen de regio op belangrijke verschillen wat 

betreft de spreiding van de bevolkingsgroei. Groei- en krimpgemeenten zullen namelijk vlak naast elkaar 

bestaan. Uiteindelijk zullen alle gemeenten behalve Eindhoven en Helmond te maken krijgen met een 

bevolkingsdaling tot 2050 (Provincie Noord-Brabant, 2012, pp. 14-15). Wat betreft het aantal huishoudens 

wordt voor de gehele regio pas een daling verwacht in de periode 2040-2049. Tot die tijd wordt verwacht 

dat het aantal huishoudens, als gevolg van de huishoudensverdunning, zal stijgen met meer dan 12% 

ten opzichte van het basisjaar 2011 (Provincie Noord-Brabant, 2012, p. 18). Deze stijging heeft ook een 

belangrijke weerslag op de woningvoorraad. Tot 2049 wordt namelijk verwacht dat deze zal groeien met 

bijna 50.000 woningen. Hoewel deze groei tot 2040 steeds verder zal afzwakken, blijft er met name op de 

korte termijn nog een behoorlijke bouwopgave in de regio bestaan. Hierna zal er sprake zijn van een lichte 

negatieve groei (Provincie Noord-Brabant, 2012, p. 22). Deze cijfers gelden echter voor de gehele regio. 

Per gemeente bestaan er aanzienlijke verschillen. Met name de centrumstedelijke gemeenten profiteren 

nog van de groei, terwijl de wat landelijker gelegen gemeenten overwegend te maken krijgen met een 

dalende woningbehoefte. Gezien deze prognoses voor de regionale woningmarkt, heeft de Provincie 

Noord-Brabant een aantal belangrijke regionale opgaven geformuleerd (Provincie Noord-Brabant, 2012, 

pp. 27-37):

- Inzet op realistische woningbouwplanning en programmering op de juiste plek; 

- Tijdig inspelen op een veranderend demografisch perspectief;

- Goede aansluiting van (bestaande) woonmilieus bij veranderende vraag van de consument;

- Meer flexibiliteit in de woningbouwplanning.

Asten
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Deurne

Eersel

Eindhoven
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Laarbeek

Nuenen c.a.

Oirschot

Reusel-De Mierden

Someren
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Veldhoven

Waalre
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Als gevolg van deze opgaven is regionale afstemming uiterst noodzakelijk. Overeenkomstig met de 

provinciale Verordening Ruimte en als onderdeel van de Regionale Agenda voor Wonen van het RRO, 

worden jaarlijks afspraken gemaakt over de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Deze aanpak 

heeft een overwegend kwantitatieve insteek. Steeds vaker spelen ook kwalitatieve aspecten een rol bij de 

Regionale Agenda’s (Provincie Noord-Brabant, 2012, p. 41). Daarom is in de provinciale Verordening Ruimte 

ook het kwaliteitsaspect vastgelegd, maar in de praktijk is dit slechts facultatief. Dit terwijl er in de regio een 

enorme omslag gaande is waarbij vraag en aanbod van woningen voor de toekomst niet op elkaar zijn 

aangesloten. De programma’s voor de komende jaren richten zich voornamelijk op het segment van dure 

koop en woningbouwcorporaties richten zich op de goedkope huur. Daar tussenin ligt de grote opgave; 

minder dure koop en minder goedkope huur. In deze segmenten is veel meer variatie noodzakelijk. Het 

aanbod zal zich dan ook moeten schikken naar deze nieuwe marktomstandigheden (E2). Daarnaast speelt 

de vergrijzingsgolf een belangrijke rol omdat er steeds meer behoefte komt aan woonruimte met speciale 

ouderenvoorzieningen. Ook hier speelt het kwalitatieve aspect een grote rol. Ondanks dat er een grote 

noodzaak bestaat voor afstemming op het kwalitatieve vlak, staat de aandacht voor dit aspect van het 

vraagstuk nog in de kinderschoenen (E2). In zowel de nieuwe Regionale Woonvisie, als ook de Regionale 

Agenda Wonen die door de provincie en het SRE samen is opgesteld, komt het kwalitatieve aspect al veel 

duidelijker aan de orde (Hensen, 2012). Er worden inmiddels dus wel slagen gemaakt op dit vlak. 

Interactie belanghebbenden aan de hand van interactieproces-factoren

Sense	of	urgency
Wat betreft de nieuwbouwopgave wordt de urgentie inmiddels overal gevoeld dat er binnen de regio 

sprake is van een onderlinge afhankelijkheid, maar er wordt nog niet overal naar gehandeld. Toch wordt 

de afstemming alleen maar noodzakelijker. Wanneer partijen immers hun eigen gang gaan, dan wordt 

iedereen elkaars concurrent met als gevolg; onomkeerbare ontwikkelingen en verloren investeringen. 

Daarom moet er realistisch worden gekeken naar wat er nu werkelijk nodig is en daarbij is het vooral 

zaak dat de kwaliteit van de woningvoorraad op orde blijft (E2). Ondanks dat ook in de Regio Eindhoven 

verschillende bouwplannen elkaar in de weg zitten, is op het lokale schaalniveau van gemeenten de 

urgentie nog niet voldoende doorgedrongen om afstemming te bereiken. In dat opzicht wegen ieders 

financiële belangen nog te zwaar. Hier komt het prisoner’s dilemma dan ook om de hoek kijken. De 

verwachting is dat binnen twee jaar wel hele grote stappen worden gezet als de huidige stagnatie zo blijft 

aanhouden. Bij een blijvende stagnatie zal de urgentie om daadwerkelijk samen te werken groeien (E4).  

Leiderschap
Het Dagelijks Bestuur zet de koers van het SRE uit in de Regionale Agenda. Hierin wordt beknopt 

weergegeven welke regionale taken aandacht krijgen vanuit het SRE voor de komende periode. De 

beschrijving van deze koers is vaak erg beknopt van aard en het ambtelijk apparaat van het SRE is dan 

ook voortdurend bezig om binnen deze globale koers concrete onderwerpen aan te dragen richting 

het Dagelijks Bestuur om werkelijk invulling te geven aan de ambities die verwoord zijn in de Regionale 

Agenda. Het Dagelijks Bestuur beslist dan vervolgens welke projecten worden uitgevoerd. De belangrijkste 

rol van het SRE als onafhankelijke organisatie is partijen bij elkaar te brengen. Het SRE heeft immers zelf 

geen direct belang in de regio en kan vanuit die positie gemakkelijker de discussie op gang brengen tussen 

verschillende partijen (E4). De provincie en het SRE werken daarbij goed samen en stemmen activiteiten 

op elkaar af (E4). Op lokaal schaalniveau is er veel minder sprake van leiderschap. Ondanks dat er wel goede 

lokale overlegvormen aanwezig zijn met de lokale woningmarktpartijen in een aantal gemeenten, heeft 

enkel de gemeente Helmond partijen bij elkaar weten te brengen om echt gezamenlijk een prioritering en 

fasering van woningbouwprojecten overeen te komen. Dit heeft tot een succesvolle lokale samenwerking 

geleid. Hier wordt in de volgende paragraaf dieper op ingegaan.  

Netwerken
Omdat de samenwerking in het RRO-Zuidoost al een tijdje op de huidige manier is georganiseerd, met 
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het SRE als belangrijkste samenwerkingspartner van de provincie, gebeurt er in deze regio veel op het 

gebied van regionale samenwerking (E2). De overige drie regio’s in Noord-Brabant hebben vergelijkbare 

overleggen in RRO-vorm op het gebied van wonen. Echter zijn deze bijeenkomsten erg bescheiden 

van aard omdat er lang niet zoveel onderbouwing en voorbereiding aan vooraf gaat. Immers wordt in 

het SRE-gebied in totaal zes maal per jaar tijdens het portefeuillehoudersoverleg bijeengekomen. Twee 

van deze overleggen worden in RRO-vorm gehouden. In het SRE-gebied zijn de infrastructuur en de 

overlegvormen dus in belangrijke mate aanwezig (E4). In dat opzicht loopt de regio Zuidoost-Brabant 

een paar stappen voor op de andere regio’s waar de regionale samenwerking nu pas langzaam vorm 

begint te krijgen. Het resultaat hiervan komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in een Regionale Woonvisie, 

een Regionaal Woningmarktonderzoek en een Regionaal Woningbouwprogramma 2010-2020 (E2). Via 

het Regionaal Platform Wonen worden marktpartijen betrokken in dit proces. Ontwikkelende partijen 

moeten zich daarbij houden aan de regionale afspraken die gemaakt zijn op het gebied van woningbouw. 

Onder hen heerst wel het gevoel dat de afspraken die gemaakt zijn, nauwelijks sturend doorwerken op de 

ontwikkelingen in de regio (E3). 

Prisoner’s	dilemma
In West-Brabant merken gemeenten nu al aan den lijve dat de demografische ontwikkeling iets gaat 

betekenen. De groei neemt merkbaar af. Ook daar blijven veel gemeenten nog in de groeimodus hangen 

en proberen het tij te keren door meer te bouwen. Hierdoor ontstaat ook een concurrentiestrijd waardoor 

ontwikkelingen elkaar in de weg zitten en stilstand ontstaat. Dit leidt vervolgens tot de paradox dat er 

heel veel plannen zijn, maar er uiteindelijk amper wat wordt gebouwd omdat nergens de benodigde 

voorverkoopaantallen worden gehaald. Langzamerhand trekt deze houding wel bij, maar het blijft een erg 

weerbarstige materie. Sommige gemeenten hebben niet zoveel op met de regionale afspraken, omdat zij 

dan ook aan hun eigen ambities moeten gaan tornen. Uiteindelijk realiseren zij zich wel dat wanneer iedere 

gemeente vasthoudt aan de groeiambitie, dat het dan niet goed gaat. Afstemming en programmering 

wordt in West-Brabant dan ook als veel urgenter ervaren dan in de Regio Eindhoven (E2). Maar ondanks dat 

de Regio Eindhoven ook voor de toekomst nog een belangrijke groeiregio blijft, is ook hier sprake van een 

solide basis om regionale afspraken te maken. Toch verkeren veel gemeenten hier wel in een spagaatpositie. 

Er wordt wel herkend en erkend dat de woningmarkt een regionale markt is en dat er op regionale schaal 

afspraken moeten worden gemaakt. Maar het werkelijk handelen van individuele gemeenten naar dit 

gedachtegoed wijkt daar nog wel eens vanaf. Het is vaak lastig om ook echt de daad bij het woord te 

voegen, want dan komen er toch veel belangen om de hoek kijken (E2). Daarbij wint het eigen belang van 

de gemeente het al snel van het regionale belang. Zeker omdat de regio op termijn een groeiregio blijft. In 

principe weet iedere gemeente welke ontwikkelruimte er aanwezig is, maar deze wordt op dit moment bij 

lange na niet genaderd vanwege de crisis. Voor de toekomst wordt de angst voor freeriding weggenomen 

door transparante programmatische afspraken. Onderlinge uitruil van contingenten tussen gemeenten 

per subregio is mogelijk, maar op subregionale schaal moeten de totaalcijfers in elk geval kloppen. Het is 

dus zaak om te kijken of de optelsom van al deze woningbouwprogramma’s regionaal, zowel kwantitatief 

als kwalitatief, een plausibel pakket oplevert. Wanneer gemeenten grotere ambities opnemen in hun 

woningbouwplanning dan is toegestaan volgens de programmering dan spreken de gemeenten elkaar 

daar op aan. Wanneer dat niet voldoende is, dan grijpt de provincie in (E2).

Draagvlak
Binnen de regio heerst een breed begrip voor elkaars problemen. Toch blijkt het erg moeilijk te zijn om 

met 21 gemeenten tot besluiten te komen. Het SRE heeft hierin geen formele betekenis en komt dan 

ook slagkracht tekort omdat de samenwerking sterk afhankelijk is van de inspanningen die individuele 

gemeenten bereid zijn te leveren. De beperkte slagkracht blijft een probleem voor de regio (E1). Toch 

komt het de regionale samenwerking niet per se ten goede wanneer alle zaken worden geformaliseerd 

en geïnstitutionaliseerd. De herkenning en erkenning, de bestuurlijke wil en het besef dat de regio sterker 

staat wanneer zaken regionaal georganiseerd worden, zijn vele malen krachtiger. Hierdoor ontstaat er 

vanzelf regionale samenwerking (E2).
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In dat opzicht gaat het praten in regionaal verband op het gebied van wonen goed. Maar de vertaalslag 

van het woningbouwprogramma naar de aanpak waarop nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd, is in 

deze woningmarkt een heel lastige opgave. Het zou goed zijn om gezamenlijk te prioriteren en te faseren. 

Maar tot dergelijke afspraken door of sterk in te zetten op bijplussen of juist aan capaciteit in te leveren, daar 

is de regio tot op heden nog niet aan toegekomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de wethouders 

na het regionaal overleg weer terug moeten naar hun eigen gemeenteraad om daar verantwoording af te 

leggen. Deze slag is vaak de moeilijkste. Op dat moment treedt namelijk vaak een belangrijk spanningsveld 

op. Vanuit de regiogedachte zou het misschien beter zijn wanneer bepaalde kernen genoegen zouden 

nemen met minder woningen. Maar in het kader van de leefbaarheid en wegtrekkende voorzieningen, is 

het van essentieel belang dat deze woningen er wel komen. Een gemeenteraad heeft in dat opzicht een 

ander afwegingskader, waardoor het draagvlak voor bestuurlijke samenwerking op regionale schaal vaak 

gevoelig ligt (E1). 

Visie
Op 28 juni 2012 is de nieuwe Regionale Woonvisie door de Regioraad vastgesteld. Binnen deze woonvisie 

wordt er van uitgegaan dat de regio nog een sterke economische groei zal doormaken in de komende 

jaren. Toch moet er binnen de regio verder gekeken worden dan de korte termijn. Daarom moet er meer 

aandacht komen voor het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Hier ligt op dit 

moment dan ook de belangrijkste opgave. Het uitgangspunt bij deze woonvisie is; ‘Lokaal doen, wat lokaal 

kan’. Hiermee wordt gewezen op het feit dat veel zaken voor wonen niet op het regionale niveau hoeven 

te worden opgepakt en dat gemeenten een belangrijke lokale verantwoordelijkheid hebben. Een visie op 

papier is echter niet genoeg en zeker geen garantie voor een duurzame ontwikkeling van de regionale 

woningmarkt (Hensen, 2012). Een regionale woningbouwprogrammering is al veel concreter. Daarom 

wordt in de volgende paragraaf dieper ingegaan op de concrete vooruitgang die geboekt is als gevolg 

van de regionale samenwerking en welke zaken verbeterd kunnen worden. 

Resultaten en evaluatie

In 2001 en 2002 is het SRE begonnen om te praten over het opstellen van een Regionaal 

Woningbouwprogramma. Veel gemeenten hadden hier weinig behoefte aan omdat zij vonden dat ze 

voldoende uit de voeten konden met hun eigen woningbouwprogramma’s. In 2005 is uiteindelijk toch 

een Regionaal Woningbouwprogramma opgesteld voor de periode 2005-2010. Voor die tijd bestond er 

namelijk weinig inzicht in wat buurgemeenten allemaal aan bouwactiviteiten hadden gepland. Het SRE 

vroeg daarvoor alle programmagegevens op bij de individuele gemeenten. Deze uitgave was eigenlijk 

niet meer dan een bundeling van al deze plannen. Er was dan ook geen sprake van afstemming omdat 

het enkel ging om een optelsom van alle gemeentelijke ambities tezamen. Dit resulteerde in een 

woningbouwprogramma van meer dan 30.000 woningen voor een periode van vijf jaar. Ook ten tijde van 

een gunstige woningmarkt werd deze enorme gezamenlijke ambitie lang niet gehaald en uiteindelijk is 

maar ongeveer de helft gerealiseerd gedurende deze periode (E4).  

Een herijking van het woningbouwprogramma was daarom bijzonder noodzakelijk. In eerste instantie is 

gestart met de inventarisatie van de behoefte voor het aantal nieuwbouwwoningen. Later werd ook de 

verdeling van de sociale sector per gemeente erbij betrokken. Gemeenten moesten inzage geven in welke 

doelgroepen zij huisvesting wilden bieden. Langzamerhand werden de afspraken hierover steeds steviger 

en uiteindelijk dienden deze afspraken ook als basis voor het huidige Woningbouwprogramma voor de 

periode 2010-2020 welke eind 2009 gereed kwam (E4). Hierbij ging het om een netto taakstelling die per 

subregio is vastgesteld. Uitgangspunten hierbij waren dat het realistisch moest zijn en bovendien ook 

flexibel. Ten behoeve van het realiteitsgehalte is de provinciale prognose leidend geweest. Dit resulteerde 

in een regionaal woningbouwprogramma voor een periode van tien jaar met een totaal van iets meer dan 

26.000 woningen (Wessels et al., 2009). Dat is natuurlijk een zeer groot verschil met de ambitie die er in 
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2005 lag voor een periode van vijf jaar. Deze ‘realistische’ programmering is ook noodzakelijk, zeker gezien 

de tijd waarin de woningmarkt zich nu bevindt. De beoogde flexibiliteit is ingebouwd door middel van 

een sturingskader waarbij jaarlijks wordt geëvalueerd of het programma nog aansluit bij de behoeften 

van de regionale woonconsument. Wanneer het programma niet meer aansluit bij deze behoeften, dan 

wordt het programma bijgesteld. Dat de gemeenten zich hebben laten conformeren aan dit programma, 

met een drastische bijstelling van hun woningbouwprogramma’s, is een hele stap vooruit geweest (E4). 

De samenwerking in SRE / RRO-verband heeft concreet een woningbouwprogramma opgeleverd, waar 

iedere gemeente mee heeft ingestemd. Met deze woningbouwprogrammering is de beweging ingezet 

om de plancapaciteit terug te brengen naar realistische proporties. De kans is groot dat deze overeenkomst 

gemeenten miljoenen heeft bespaard. Immers zouden zij waarschijnlijk op dezelfde toer zijn doorgegaan 

met het aankopen van gronden en een verdere ontwikkeling van hun plancapaciteit, wanneer zowel 

provincie als het SRE niet aan de bel hadden getrokken. Concreet zijn gemeenten door de samenwerking 

realistischer gaan programmeren en plannen (E4). 

Onrealistische	ambities?

De meest recente prognose van de provincie geeft aan dat er toch weer meer woningen nodig zijn dan 

eerder werd geraamd (E4). Kritische geluiden aan de zijlijn wijzen op het feit dat ondanks deze grote 

behoefte op termijn, de markt op dit moment anders uit wijst en dat de afspraken over woningen op dit 

moment tegen beter weten in zijn (Scholtes, 2012). In dat opzicht is de berekende behoefte wel groot, 

maar in de praktijk wordt er niet meer gebouwd omdat de markt deze woningen niet opneemt. Een 

belangrijke oorzaak hiervan is het geringe consumentenvertrouwen en de gebrekkige doorstroming op 

zowel de koop- als de huurmarkt. De cijfers lijken dus op het eerste gezicht ernstig overschat, maar de 

discrepantie is verklaarbaar vanuit de stagnerende markt als gevolg van de crisis (E4).  

Toch bestaan er gegronde twijfels bij het realiteitsgehalte van de gebruikte provinciale prognose. Dit is niet 

alleen het resultaat van de korte termijn stagnatie op de woningbouwmarkt als gevolg van de crisis, maar ook 

de lange termijn vooruitzichten zijn wat dat betreft niet gunstig genoeg om ook daadwerkelijk dergelijke 

opgaven te kunnen realiseren. De laatste jaren is de regio heel erg bezig geweest met afspraken over 

de kwantiteit van de woningbouwprogramma’s. Telkens bleek weer dat de gestelde doelen niet gehaald 

waren. Dit is nu zeker het geval met het huidige klimaat op de woningbouwmarkt. Maar ook ver voor de 

crisis moesten er enorme inspanningen geleverd worden om de woningbouwaantallen die afgesproken 

waren ook daadwerkelijk te behalen. Dat is niet gelukt (E1). Met de huidige marktomstandigheden is de 

kans dat het nu wel gaat lukken daarom niet groot. De koers van de regio is daarbij erg afhankelijk van 

economische en politieke ontwikkelingen.

Afstemming	op	het	regionale	schaalniveau	vs.	het	lokaal	schaalniveau

De belangrijke meerwaarde op het schaalniveau van het SRE is het samen praten met de provincie en het 

afstemmen van activiteiten op elkaar. Het is van groot belang dat er een platform bestaat waar partijen 

elkaar ontmoeten en waar ook afspraken worden gemaakt (E1). Dit geldt met name voor afspraken voor 

de langere termijn van tien jaar. De cijfers die worden overeengekomen zijn harde randvoorwaarden 

waar iedere individuele gemeente zich aan dient te houden. Het SRE heeft verder geen instrumenten om 

freeriding te voorkomen. Gemeenten dienen elkaar zelf aan te spreken wanneer een partij zich niet aan 

de afspraken houdt. Daarnaast heeft de provincie wel de mogelijkheid om in te grijpen wanneer bepaalde 

plannen van een gemeente niet passen binnen de gemaakte regionale afspraken. Dit kan bijvoorbeeld 

door een zienswijze in te dienen of een aanwijzing te geven. Hiermee is de provincie een belangrijke speler 

die voor de regio ongewenste ontwikkelingen kan voorkomen.  

Ook voor de korte termijn is gesproken over het afstemmen van bouwprojecten om de ontwikkeling 

hiervan te versnellen in deze tijd van crisis. Dit werd echter te ingewikkeld bevonden op het regionale 
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schaalniveau (E4). Daarnaast is de stagnatie van bouwprojecten typisch een vraagstuk om op een lager 

niveau in kleiner verband op te pakken. De woningmarkt is immers steeds meer een plaatselijke markt 

geworden. Het gevolg is dat het SRE deze ontwikkeling een beetje los heeft moeten laten. Dit komt 

niet alleen doordat de schaal van het overleg niet aan sluit bij de werkelijkheid, maar ook omdat het SRE 

niet de personele capaciteit heeft om bij al deze subregionale en lokale overleggen aan te schuiven. 

Hierdoor ontstaan wat meer vrijblijvende samenwerkingsarrangementen op eigen initiatief. Een goed 

voorbeeld hiervan is het samenwerkingsarrangement in Helmond. Deze gemeente heeft in 2009-2010 

een taskforce ingesteld om tot lokale afstemming te komen. Dit was het antwoord op de vraag vanuit een 

breed gedragen behoefte onder marktpartijen om woningbouwprojecten sneller van de grond te krijgen 

binnen de gemeente. Hiervoor was meer afstemming en programmering noodzakelijk, maar daarvoor was 

transparantie onder de samenwerkende partners essentieel. De wethouder heeft toen de fundamentele 

principevraag gesteld: ‘Durven jullie ontwikkelaars het aan om concurrenten inzicht te geven in jullie 

plannen?’. Hier werd instemmend op geantwoord met als uitgangspunt om het in elk geval te proberen. 

Inmiddels wordt nu al voor het derde jaar op rij met groot succes samengewerkt. De gemeente, 

ontwikkelaars, makelaars en woningbouwcorporaties komen nu tweemaal per jaar bijeen. Tijdens deze 

bijeenkomsten worden alle cijfers voor de komende vier jaar gepresenteerd in grote overzichten met 

aantallen en segmentering per ontwikkelaar. Vervolgens wordt er realistisch naar de plannen gekeken en 

gezamenlijk een fasering afgesproken (E1).

Dat marktpartijen bereid zijn om mee te werken komt met name voort uit het gezamenlijke inzicht in de 

enorme overcapaciteit aan plannen. Hierdoor groeit het besef onder de individuele marktpartijen dat het 

onmogelijk is om de nieuwbouwplannen op hetzelfde moment op te leveren. Marktpartijen zien hierbij 

in dat het een groot risico is wanneer zij een plan toch in ontwikkeling nemen. Het onvermijdelijke gevolg 

is namelijk dat het project totaal niet gaat lopen vanwege het overaanbod van direct concurrerende 

plannen. Wanneer een plan niet gaat lopen dan raakt het besmet. De kans is groot dat een potentiële 

koper over twee jaar ook niet met dit plan in zee durft te gaan. Immers heerst dan de vraag of het plan 

überhaupt wel gerealiseerd gaat worden, omdat het al een keer eerder in de verkoop is geweest. Dit 

ingrijpende risico voedt de bereidheid van marktpartijen om samen te werken. Hierdoor ontstaat een 

breed gedragen gezamenlijk besef dat afstemming en fasering uiterst noodzakelijk is (E1). De reacties op dit 

samenwerkingsinitiatief zijn erg enthousiast, zowel onder marktpartijen als onder de overheid. Immers wordt 

door deze samenwerking op het kleinere schaalniveau een bouwstroom op gang gebracht. Het succes 

van dit vrijwillige samenwerkingsarrangement zit hem in de transparantie onder de deelnemende partijen. 

Aan de andere kant is afgesproken dat met deze gevoelige informatie niet naar buiten wordt getreden. In 

onderling vertrouwen wordt hier dus gewerkt aan het op gang brengen van de woningbouwproductie 

door afstemming en fasering. Vanwege het succes wordt dit samenwerkingsinitiatief gezien als een 

belangrijk voorbeeld voor de regio. Helmond heeft deze aanpak dan ook SRE-breed gepresenteerd (E1). 

Andere gemeenten proberen inmiddels ook stappen te ondernemen, maar tot op heden is dit nog niet 

gelukt. Verder dan informatie-uitwisseling is het nog niet gekomen bij andere gemeenten. Dit heeft alles te 

maken met de grote financiële belangen van de betrokken partijen die ermee gemoeid zijn (E4).

Aandacht	voor	de	bestaande	voorraad	en	flexibiliteit

Vanaf dit jaar wordt in Helmond ook de bestaande voorraad goed doorgelicht. Hierbij wordt voornamelijk 

gekeken wat de kwaliteit van deze voorraad is en of het aanbod goed aansluit bij de toekomstige vraag. 

Het is dan de bedoeling dat de nieuwe plannen worden geënt op het huidige aanbod (E1). Het huidige 

woonaanbod krijgt hiermee steeds meer aandacht omdat er een behoorlijke mismatch aanwezig 

is tussen wat er op dit moment aan aanbod beschikbaar is en wat er nodig is voor de toekomst. De 

huidige Babyboomgeneratie drukt namelijk enorm op de woningbouwbehoefte met vraag naar 

speciale woonvoorzieningen voor ouderen. De gemeente Helmond is op dit moment al vooruit aan het 

kijken en heeft in haar eigen woonvisie laten opnemen dat tenminste 50% van de huidige nieuwbouw 

levensloopbestendig moet zijn. Hierbij wordt geredeneerd vanuit de gedachte dat het kostenverhogend 
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E.4

effect voor het levensloopbestendig bouwen uiteindelijk goedkoper zal uitvallen dan wanneer de 

gemeente achteraf moet investeren in het geschikt maken van woningen. Met de vergrijzingsgolf 

zullen namelijk meer zorgbehoevende ouderen aankloppen bij de gemeente om aanspraak te maken 

op een voorziening uit het budget voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Volgens 

een doorrekening vallen deze kosten vele malen hoger uit dan het op voorhand geschikt maken van 

nieuwbouw (E1).

Toch blijft dit een enorm lastig vraagstuk omdat er dus voor de komende decennia behoefte is aan 

nieuwbouw geschikt voor ouderen, terwijl over ongeveer 25 jaar deze generatie grotendeels verdwenen 

is. Woonconsumenten die niet tot de categorie ouderen behoren hebben in de regel helemaal geen 

behoefte aan een levensloopbestendige woning, omdat zij niet hun hele leven in hetzelfde huis willen 

blijven wonen. Hierdoor is er toch weer behoefte aan andersoortige woningen. In feite is er daarom 

een grote behoefte aan flexibiliteit in het woningaanbod. Dit terwijl de Nederlandse woningen enorm 

duurzaam zijn en tenminste 50 jaar mee kunnen. Hierdoor is het erg moeilijk om flexibel op de markt 

in te spelen. De gemeente Helmond heeft daarom een pilot opgenomen in haar huidige woonvisie. 

Hierbij wordt ingezet op de bouw van woningen die voor een periode van 25 jaar gebouwd worden en 

vervolgens weer afgebroken kunnen worden. Hierdoor kan veel flexibeler ingespeeld worden op de markt 

(E1). Gezien deze ontwikkelingen met als voorbeeld de gemeente Helmond, is er een dringende behoefte 

om de discussie over de kwaliteit van de woningvoorraad breder te trekken. De regionale opgave draait 

daarbij niet alleen om de toekomstige nieuwbouw, maar juist ook om de bestaande voorraad. Hierbij 

is het essentieel dat er flexibel op de markt kan worden ingespeeld. Individuele inspanningen zoals in 

de gemeente Helmond zijn zinvol, maar deze versnipperde initiatieven leveren te weinig op. Regionale 

samenwerking op dit vlak is daarom van groot belang. 

De belangrijkste bevindingen op een rij

In de vier regio’s van de Provincie Noord-Brabant wordt sinds 2010 Brabant-dekkend regionaal samengewerkt 

op het gebied van woningbouw in Regionaal Ruimtelijke Overleggen (RRO’s). Tijdens het RRO wordt 

overleg gepleegd tussen de verantwoordelijke wethouders van de regiogemeenten en afgevaardigden 

van de provincie, met de gedeputeerde als voorzitter. In Zuidoost-Brabant bestond al vanaf de jaren ’90 een 

geïnstitutionaliseerd regionaal samenwerkingsarrangement. Dit is het huidige Samenwerkingsverband 

Regio Eindhoven (SRE). Vanwege deze formele basis is er al een goede infrastructuur voor samenwerking 

aanwezig. Hierdoor komt regionale samenwerking op het gebied van wonen in de Regio Eindhoven 

makkelijker van de grond dan in de andere RRO-gebieden.

De urgentie wordt inmiddels overal gevoeld om regionaal samen te werken op het gebied van wonen. 

De onderlinge afhankelijkheid wordt breed erkend, maar er wordt nog niet overal naar gehandeld. Op het 

lokale schaalniveau van gemeenten is de urgentie nog niet voldoende doorgedrongen om afstemming 

te bereiken. Zowel de provincie als het SRE trekken hierin samen op om dit wel te bewerkstelligen. Op 

lokaal schaalniveau is veel minder sprake van dergelijk leiderschap. Enkel de gemeente Helmond heeft 

voor de eigen gemeente een aantal belangrijke stappen op het gebied van afstemming weten te zetten. 

Toch loopt de regio Zuidoost-Brabant een paar stappen voor op de andere regio’s waar de regionale 

samenwerking nu pas langzaam vorm begint te krijgen. Vanwege het SRE als geïnstitutionaliseerd 

samenwerkingsarrangement is het netwerk hier namelijk veel hechter, omdat het kan bouwen op 

jarenlange ervaring met regionale samenwerking. Toch speelt het prisoner’s dilemma een belangrijke rol 

in de regio. Er wordt namelijk wel herkend en erkend dat de woningmarkt een regionale markt is en dat er 

op regionale schaal afspraken moeten worden gemaakt, maar het is vaak lastig om ook echt de daad bij 

het woord te voegen. Hierbij verkeren gemeenten in een spagaatpositie. Voor de toekomst wordt de angst 

voor freeriding weggenomen door transparante programmatische afspraken. Het praten in regionaal 

verband op het gebied van wonen gaat in die zin goed. Maar het draagvlak voor bestuurlijke samenwerking 

op regionale schaal ligt vaak gevoelig bij de vertaalslag van deze afspraken naar gemeentelijk beleid. De 
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nieuwe Regionale Woonvisie stelt dat er binnen de regio verder gekeken moet worden dan de korte 

termijn. Daarom moet er meer aandacht komen voor het toekomstbestendig maken van de bestaande 

woningvoorraad.

In 2009 is het huidige Woningbouwprogramma voor de periode 2010-2020 gereed gekomen. Hierbij wordt 

ingezet op een realistische en flexibele woningbouwprogrammering. Daarbij zijn de woningbouwplannen 

teruggebracht tot realistische proporties. Concreet zijn gemeenten door de samenwerking realistischer 

gaan programmeren en plannen. Flexibiliteit is ingebouwd door een sturingskader met jaarlijkse 

monitoring en bijstelling wanneer noodzakelijk. Ondanks dat er nu sprake is van een nieuwe bijstelling van 

de programmering naar boven, lijken de plannen niet geheel realistisch. In potentie is er wel behoefte aan 

deze aantallen woningen, maar met de huidige crisis op de woningmarkt is de kans klein dat dergelijke 

aantallen daadwerkelijk in tien jaar worden gerealiseerd. De koers van de regio is daarbij erg afhankelijk van 

economische en politieke ontwikkelingen. Een belangrijke meerwaarde op het schaalniveau van het SRE 

is het samen praten met de provincie en het afstemmen van activiteiten op elkaar. Het is van groot belang 

dat er een platform bestaat waar partijen elkaar ontmoeten en waar ook afspraken worden gemaakt. Dit 

geldt met name voor afspraken voor de langere termijn van tien jaar. Op het lokale schaalniveau wordt 

echter onvoldoende afgestemd en lijkt alleen de gemeente Helmond op eigen initiatief tot afstemming 

te komen. Behalve aandacht voor nieuwbouw in de regio dient de discussie ook juist te gaan over de 

kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Flexibel inspelen op de toekomst is daarbij essentieel. 
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Kader met de belangrijkste bevindingen opgesomd

Beantwoording	deelonderzoeksvraag	5

Hoe komen de interactieproces-factoren die samenhangen met de beide contextuele factoren tot uiting in de vier 

cases?

Sense	of	urgency: De urgentie wordt inmiddels overal gevoeld om samen te werken, maar er wordt nog 

niet overal naar gehandeld.

Leiderschap: Het SRE en de provincie nemen de belangrijkste leidersrol op zich. In onderlinge samenhang 

wordt beleid afgestemd. Voor afstemming op lokaal schaalniveau is er veel minder sprake van dergelijk 

leiderschap. 

Netwerken: De regio kan bouwen op een hecht samenwerkingsnetwerk, vanwege het jarenlange bestaan 

van het SRE. In vergelijking met de andere RRO-gebieden in Noord-Brabant loopt de Regio Eindhoven daarom 

voorop op het gebied van regionale samenwerking voor afstemming van woningbouwprogramma’s.

Prisoner’s	dilemma: Het prisoner’s dilemma blijft een rol spelen, omdat het voor partijen moeilijk is om de 

daad bij het woord te voegen. 

Draagvlak: Het draagvlak voor bestuurlijke samenwerking op regionale schaal ligt vaak gevoelig bij de 

vertaalslag van de afspraken naar gemeentelijk beleid.

Visie: Inmiddels is er sprake van een nieuwe Regionale Woonvisie met als uitgangspunt ‘Lokaal doen, wat 

lokaal kan’. Hierbij komt het kwalitatieve aspect van afstemming inmiddels nadrukkelijker naar voren. 

Met de woningbouwprogrammering uit 2009 is de plancapaciteit in de regio teruggebracht naar 

realistische proporties. Concreet zijn gemeenten door de samenwerking realistischer gaan programmeren 

en plannen. Ondanks dat er sprake is van een nieuwe bijstelling van de programmering naar boven, lijken 

de plannen niet geheel realistisch. In potentie is er wel behoefte aan deze aantallen woningen, maar 

met de huidige crisis op de woningmarkt is de kans klein dat dergelijke aantallen daadwerkelijk in tien 

jaar worden gerealiseerd. De koers van de regio is daarbij erg afhankelijk van economische en politieke 

ontwikkelingen. Op het regionale schaalniveau biedt het SRE een platform om in contact te komen met 

elkaar en de provincie, maar op het lokaal niveau wordt er nog onvoldoende afgestemd. Op dit moment 

verdienen kwaliteit en de stand van zaken rond de bestaande voorraad meer aandacht van de regio. 
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Casestudyregio’s - eigen bewerking van Planet Observer (2010)

Parkstad Limburg
De Regio Parkstad Limburg heeft te maken met een unieke ‘voorsprong’ in Nederland (Akkermans et 

al., 2007). Parkstad is namelijk een van de eerste Nederlandse regio’s waar een bevolkingsdaling én 

huishoudensdaling optreedt. Dit heeft onder meer belangrijke consequenties voor de arbeidsmarkt, 

de regionale economie, het regionale voorzieningenaanbod en de woningmarkt (Bontje, 2009). Eind 

2009 presenteerde het Topteam Krimp de bevindingen uit hun onderzoeksrapportage in opdracht van 

toenmalig minster voor Wonen, Wijken en Integratie (Van der Laan) en toenmalig staatssecretaris voor 

Binnenlandse Zaken (Bijleveld). De conclusie luidde dat in Parkstad Limburg een urgente en bijzondere 

situatie aan de orde was aangaande bevolkingskrimp. De gevolgen van de demografische transitie zijn in 

Parkstad het meest prominent zichtbaar op de woningmarkt. Hierdoor wordt de woningmarkt in Parkstad 

geconfronteerd met een urgente transformatieopgave. De kosten voor deze opgave worden geraamd op 

een bedrag van ongeveer 1,3 miljard Euro tot 2020. De voelbare urgentie leidde tot dat moment echter nog 

niet tot beleidsmatige aandacht in de vorm van een samenhangende woonvisie en geregisseerde actie op 

regionaal schaalniveau (Dijkstal & Mans, 2009, pp. 4-9). Een belangrijke oorzaak hiervan was een gebrek aan 

‘organiserend vermogen’ (Dijkstal & Mans, 2009, p. 19). Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en heeft 

de regio belangrijke stappen gezet, zowel op bestuurlijk vlak als op inhoudelijk vlak. In dit hoofdstuk wordt 

gekeken wat de huidige stand van zaken is en welke perspectieven er voor de regio gelden.

Parkstad Limburg - eigen bewerking van CBS (2012a)Figuur 5.8:
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P.1

P.1.1

Lokale omstandigheden

In 2006 is Parkstad Limburg omgevormd van een vrijwillig informeel samenwerkingsarrangement naar 

een formeel wettelijk samenwerkingsarrangement. De ontwikkeling van de institutionele context van het 

samenwerkingsarrangement is voornamelijk ingegeven door de socio-economische situatie van de regio. 

Beide krijgen in deze paragraaf aandacht. 

Institutionele	context

De Regio Parkstad Limburg heeft, in vergelijking met het grootste deel van de rest van Nederland, 

een a-typische ontwikkeling doorgemaakt gedurende de laatste eeuw. Als gevolg van de enorme 

ontwikkelingen rond de mijnindustrie gedurende de periode tussen 1880 en 1974, is de regio in relatief 

korte tijd gegroeid van zo’n 15.000 inwoners naar ongeveer 250.000 inwoners. De enorme bevolkingsgroei 

als gevolg van de mijnbouwactiviteiten resulteerde in 17 nieuwe kernen in de Regio Parkstad Limburg. 

Hieruit ontstond de nu nog herkenbare polycentrische stedelijke structuur van de regio. De 17 kernen 

groeiden uiteindelijk uit tot individuele gemeenten. Dit grote aantal gemeenten stond aan de basis 

van de huidige institutionele versnippering in de regio. Vanwege deze versnippering was er al voor de 

Tweede Wereldoorlog sprake van een eerste gemeentelijke herindeling. Later rond 1950 en in 1983 

volgden meer herindelingen. Hierdoor bestaat er op dit moment geen enkele gemeente in de regio die 

haar oorspronkelijke omvang heeft behouden. Toch is er na al deze herindelingen nog steeds sprake van 

een enorme bestuurlijke versnippering in een relatief klein gebied (P4). Deze institutionele versnippering 

maakte de noodzaak tot regionale samenwerking steeds urgenter. Vanaf 1965 tot 1998 heeft de regio dan 

ook onder verschillende noemers te maken gehad met regionale samenwerkingsarrangementen. Eerst 

vond deze samenwerking plaats in de vorm van een stadsgewest, vervolgens een bestuursbureau en 

later het ‘Streekgewest Oostelijke Mijnstreek’. Deze samenwerking stond in het teken van de zoektocht 

naar structurele gezamenlijke oplossingen voor de neerwaartse spiraal in de regio als gevolg van het 

sluiten van de mijnen. Vanaf 1974 werd daartoe de operatie ‘van zwart naar groen’ gestart om het gebied 

te revitaliseren. Daarnaast werd er samen met het Rijk gezocht naar nieuwe grote werkgevers voor het 

gebied (Souren, 2009, pp. 9-11). Van werkelijke afstemming en samenwerking was gedurende die periode 

echter nauwelijks sprake (Duijts, 2011, pp. 65-83). 

Onder leiding van een aantal lokale politieke ‘zwaargewichten’ vertrouwde de regio vanaf eind jaren ’90 

niet meer op een structuurverbetering vanuit het Rijk, maar hebben de regiogemeenten het heft voor 

de regionale herontwikkeling meer in eigen hand genomen. Een nieuwe discussie over gemeentelijke 

herindeling mislukte, waarop de regiogemeenten een voorzichtige aanzet deden om op vrijwillige basis 

de regionale samenwerking te intensiveren. Hierbij hoorde ook een nieuwe naam die niet meer deed 

herinneren aan de mijngeschiedenis van de regio (Bontje, 2009). Uiteindelijk werd vanaf 1999 regionaal 

samengewerkt onder de naam ‘Parkstad Limburg’ (P4). Toch was er de eerste jaren na de officiële oprichting 

van Parkstad Limburg niet zo veel te merken van de regionale samenwerking. Uiteindelijk schreef in 2004 

een groep vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld op verzoek van het bestuur van 

Parkstad Limburg een visie op Parkstad in 2030 (Born, 2009, pp. 47-49). Met dit rapport ‘De derde leeftijd 

van Parkstad’ werd de transformatieopgave van Parkstad in het kader van de demografische transitie voor 

het eerst echt geagendeerd. In het rapport werd op dat moment eigenlijk nog niet gesproken over krimp, 

maar enkel van de aanstormende vergrijzing en ontgroening van de regio (P4). De boodschap was in elk 

geval wel duidelijk en het bestuur van Parkstad werd dan ook direct met de neus op de feiten gedrukt. 

Het besef brak vanaf dat moment definitief door dat de bevolking van Parkstad Limburg aan het krimpen 

was en dat ook het aantal huishoudens zou gaan afnemen. Eerdere berichten in het verleden met een 

vergelijkbare boodschap werden tot dat moment volkomen genegeerd. Men wilde het destijds misschien 

gewoon niet horen. Maar vanaf 2004 groeide het regionale urgentiebesef en vanaf dat moment heerste 

dan ook steeds meer een gezamenlijk gevoel dat weloverwogen maar snelle actie echt nodig was (Gresel, 

2009). Vanwege de krimp werd de regionale samenwerking geïntensiveerd (P2). Langzaam maar zeker is 
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5
de vrijwillige regionale samenwerking aan de hand van verschillende beleidsthema’s verder uitgegroeid 

via een gemeenschappelijke regeling. Parkstad was daarmee een continu experiment om bestuurskracht 

te organiseren (P4). 

De	overstap	naar	een	formele	basis	voor	regionale	samenwerking

Uiteindelijk wilde de regio zich organiseren via de ‘eredivisie’ van de gemeenschappelijke regelingen; de 

Wgr-plus regio (P4). Daarvoor werd een intensieve lobby gestart om deze formele status te verkrijgen. 

De drijfveer hiervoor was de verwachting dat met deze status bindende afspraken mogelijk zouden zijn 

om daarmee te voorkomen dat gemeenten op het laatst zouden afhaken bij regionale afspraken (VROM-

raad, 2008, pp. 41-60). In 2006 werd officieel de status van Wgr-plus toegekend aan Parkstad Limburg. 

Vanaf dat moment was de regio een openbaar lichaam naar de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

Plus. Dit is nu nog steeds het geval. Naar deze wet heeft Parkstad Limburg een Algemeen Bestuur in de 

vorm van de Parkstad Raad. Hierin zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. Uit hun midden 

is het Dagelijks Bestuur benoemd in de vorm van het Parkstad Bestuur. De delegatie van bevoegdheden 

is echter een continu punt van overleg, omdat de Wgr-plus minder bevoegdheden heeft toegekend aan 

Parkstad Limburg in vergelijking met de voormalige Kaderwetgebieden waar de overige Wgr-plus regio’s 

uit zijn voortgekomen. Hierdoor blijft ook de financiering wat achter in vergelijking met de andere Wgr-

plus regio’s (Akkermans et al., 2007).

Uit de Wgr-plus status vloeiden een aantal wettelijke taken voort op het gebied van ruimtelijke ordening 

en woonbeleid. Een daarvan was het opstellen van een algemene regionale structuurvisie en aanverwante 

sectorale structuurvisies. Echter werd deze bevoegdheid door het Rijk teruggedraaid met de invoering 

van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) in 2008. Dit gebeurde juist op het moment dat Parkstad 

aan een regionale structuurvisie werkte. Nu de wettelijke basis van het belangrijkste beleidsinstrument 

van de regio op het gebied van ruimtelijke ordening en woonbeleid was weggevallen, werd vanaf 2009 

een evaluatie uitgevoerd van de samenwerking in de regio (P4). Daarbij werden vier vervolgscenario’s 

geschetst:

- Voortgaan op dezelfde voet als nu

- Beëindigen van de samenwerking

- Intensiveren van de samenwerking

- Gemeentelijke herindeling

Op dat moment werd gekozen voor een intensivering van de samenwerking (P4). Om de nodige regionale 

slagkracht te organiseren werd begin 2010 het Pact van Parkstad opgesteld en de gemeenschappelijke 

regeling werd hergedefinieerd (P1). Dit betekende dat de budgetten voor Parkstad Limburg werden 

verdubbeld en dat er meer thema’s en bevoegdheden werden overgedragen aan de regio (P4). Daarnaast 

sloot de gemeente Nuth zich opnieuw aan bij de Regio Parkstad Limburg waardoor de regio vanaf dat 

moment weer uit acht gemeenten bestond namelijk: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, 

Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. 

Toch	weer	meer	bevoegdheden	voor	regionaal	woonbeleid

Bij het vaststellen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling in de vorm van het Pact van Parkstad, 

hebben alle gemeenteraden ingestemd met het overdragen van hun bevoegdheid aan de Regio Parkstad 

Limburg om een woonvisie en een woningbouwprogrammering vast te stellen. Met name de kleinere 

gemeenten nemen deze structuurvisie voor de eigen gemeenten 1 op 1 over. De wat grotere stedelijke 

gemeenten nemen deze op hoofdlijnen over, maar op lokaal niveau werken zij deze zelf verder uit. Met een 

gezamenlijke regionale onderlegger wordt de horizontale coördinatie in de regio versterkt. Toch zijn de 

maatregelen die de regio kan treffen zeer beperkt wanneer individuele partijen zich niet aan de afspraken 
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houden. In dat opzicht is de overeengekomen woonvisie en woningbouwprogrammering alleen sterk 

wanneer iedere partij zich ook blijft committeren aan de gemaakte afspraken. Tot nu toe is dat het geval. 

Met de overheveling van de bevoegdheden voor het voeren van woonbeleid van gemeentelijk naar 

regionaal niveau, erkenden de Raden in elk geval dat er een belangrijke noodzaak bestond om regionaal 

beleid te voeren op deze terreinen. Dit terwijl de wettelijke bevoegdheid eigenlijk was weggevallen. Het 

vrijwillig afstaan van beleidsruimte van gemeenten aan de regio gaf Parkstad een sterke positie (P1). Om 

de nadelige effecten van de versnippering in de regio het hoofd te bieden, werd er nu dus bestuurskracht 

georganiseerd. Toch blijkt dat ondanks dat in de laatste jaren steeds meer bevoegdheden bij het 

Parkstad Bestuur terecht zijn gekomen, de weerstand tegen een verdere ontwikkeling van de regionale 

samenwerking inmiddels groeit (P4).  

De	socio-economische	situatie

Tussen 1880 en 1974 heeft de mijnbouw een belangrijke stempel gedrukt op de Regio Parkstad Limburg. 

Het eeuwenoude agrarische landschap van kleine dorpjes veranderde in korte tijd in een verstedelijkt 

gebied (Akkermans et al., 2007). Dit gebeurde met name in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf 

en Kerkrade. De overige gemeenten van Parkstad Limburg hebben altijd een landelijker karakter 

gehouden, maar zijn langzamerhand wel steeds meer met hun stedelijke en suburbane buren vervlochten 

geraakt (Bontje 2009). Toen binnen een periode van tien jaar (1965-1974) alle mijnen in de regio werden 

gesloten, restte een enorme transitieopgave in de omschakeling van een sterke monocultuur naar 

andere economische dragers voor de regio. Met behulp van gelden van de Perspectievennota voor 

Zuid-Limburg en subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, is in de jaren ’70 en ’80 

een economische structuurverbetering ingezet (Akkermans et al., 2007). Met deze ontwikkeling werden 

bijvoorbeeld verschillende Rijksdiensten zoals het CBS en het ABP naar de regio verplaatst. Daarnaast werd 

de eerder genoemde operatie ‘van zwart naar groen’ gestart om het gebied te revitaliseren. Toch hebben 

deze inspanningen de regio er niet structureel bovenop geholpen (Akkermans et al., 2007). Een belangrijke 

oorzaak hiervan schuilt in het eerder genoemde gebrek aan bestuurskracht. De bestuurlijke versnippering 

in de regio leidde immers tot het mislopen van substantiële hoeveelheden Rijksgelden, bedoeld om de 

regio er weer bovenop te krijgen. Omdat de regio bestuurlijk zo verdeeld was, heeft Maastricht het meeste 

geprofiteerd. Dit terwijl in de Regio Parkstad Limburg hoofdzakelijk kleine projecten zijn gerealiseerd, 

passend bij de maat van de individuele gemeenten (P4). De Kerngroep Structuurvisie - gevormd door een 

groep van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties – 

kwam in 2003 tot de conclusie dat Parkstad Limburg achter blijft in vergelijking met de ontwikkelingen in de 

rest van het omringende Euregionale gebied. De sociale problematiek is nijpend, de werkloosheid is hoog, 

de hoger opgeleide jongeren trekken weg, het regionale inkomen is laag en startende ondernemingen 

groeien te langzaam (Kerngroep Structuurvisie Parkstad Limburg, 2003, pp. 2-3). De overheid heeft het 

tij nog niet weten te keren en de regio kampt nog steeds met een voor Nederlandse begrippen sterke 

terugloop van de bevolkingsaantallen. 

Prognoses voor de periode 2010-2020 wijzen op een verdere daling van het aantal inwoners van zo’n 

8% (Parkstad Limburg, 2008, pp. 9-11). De krimp in Parkstad komt vooral door de natuurlijke daling van 

het aantal inwoners gecombineerd met een vertrekoverschot (De Jong & Verwest, 2009). Deze afname 

leidt niet rechtstreeks tot een afname van de woningbehoefte. Het effect van de bevolkingsdaling wordt 

namelijk ten dele gecompenseerd door de gezinsverdunning. Toch wordt er voor deze periode ook een 

huishoudenskrimp van 2,5% verwacht (Parkstad Limburg, 2008, pp. 9-11). Dit betekent dat er per saldo nog 

steeds minder huizen nodig zijn. Ondanks dat het aantal huishoudens in Parkstad sinds de eeuwwisseling 

niet is toegenomen, zijn er de laatste jaren wel netto woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. 

Hierdoor is de structurele leegstand in de minst gewilde delen van de voorraad toegenomen. Ook bestaat 

er kans op waardedalingen van woningen als gevolg van de afnemende vraag (Van Iersel et al., 2011, pp. I-v). 

In deze cijfers rest voornamelijk een kwantitatieve opgave. Daarnaast bestaat er ook een grote kwalitatieve 
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P.2

opgave in de regio. Voor de periode 2010-2020 wordt namelijk een verdere ontgroening en vergrijzing 

verwacht. Het aandeel kinderen tussen de 0-14 jaar zal met zo’n 16% afnemen en het aandeel ouderen van 

65+ zal in deze periode toenemen met 19%. Met deze veranderende bevolkingssamenstelling, veranderen 

ook de woonwensen van de inwoners van de regio. Daarom wordt op dit moment sterk ingezet op het 

realiseren van voldoende zorgwoningen (Parkstad Limburg, 2008, pp. 9-11). Met deze socio-economische 

perspectieven staat de regio voor een enorme transitieopgave. Het samenwerkingsarrangement Parkstad 

Limburg probeert hier regionaal actief op te anticiperen. 

Interactie belanghebbenden aan de hand van interactieproces-factoren

Sense	of	urgency
De voorgaande paragraaf illustreert dat de noodzaak van samenwerking niet ter discussie staat in Parkstad 

Limburg (Vinken, 2011). Het besef dat er wat moet gebeuren is gegroeid in de loop der jaren, maar de 

sense of urgency drong niet bij iedereen op hetzelfde moment door. Er is een moment geweest dat 

woningbouwcorporaties aan het slopen waren op een bepaalde locatie en dat de gemeente aan de 

andere kant nieuwe ontwikkelaars aan het binnen halen was om door te bouwen (P3). Vanaf 2006 is ook 

een omslagpunt ontstaan bij gemeenten, waarbij het besef echt doordrong dat het niet meer mogelijk 

was om op dezelfde voet door te gaan met het ontwikkelen van woningbouw. Er moest dringend op een 

andere manier naar de toekomst worden gekeken (P1). De nood heeft hier geleid tot de deugd dat partijen 

vanzelf zijn gaan samenwerken. De herstructureringsopgave in deze regio is namelijk relatief groot in 

vergelijking tot de rest van Nederland. In andere regio’s in Limburg is men nog lang niet zo ver. Hier komen 

afspraken lang niet zo makkelijk van de grond. Vanwege de nijpende situatie is in Parkstad Limburg sneller 

overeenstemming bereikt over beleid om te anticiperen op de demografische ontwikkelingen in de regio. 

Toch is ook hier eigenlijk te laat ingegrepen. Heel lang zijn grondopbrengsten weggevloeid naar partijen 

die het initiatief namen voor ontwikkeling. Dit terwijl de nieuwbouw de bestaande woningvoorraad aan 

het leegzuigen was. Andere regio’s in Limburg moeten hier van leren en anticiperen nu het nog mogelijk is 

om bepaalde ontwikkelingen bij te sturen. Parkstad Limburg is wat dat betreft te laat geweest (P2). 

Leiderschap
Woningbouwcorporatie Hestia Groep probeerde al vanaf 2000 in te spelen op de demografische transitie 

die er aan zat te komen in de regio. In een tijd met economische groei en een gunstige huizenmarkt liep 

deze woningbouwcorporatie voorop om toch in dit vroege stadium te anticiperen op de aankomende 

krimp. Het agenderen van dit onderwerp leidde tot veel bestuurlijke weerstand. De woningbouwcorporatie 

maakte zich met name bij de plaatselijke wethouders niet erg populair. Hier heerste nog het traditionele 

groeidenken en de gedachte was dan ook dat wanneer er maar genoeg bijgebouwd zou worden in een 

goede kwaliteit, dat de krimp dan vanzelf wel voorbij zou gaan. Op dat moment was er geen wethouder 

die de verkiezingen in zou gaan met de boodschap dat het allemaal wat minder moest. Toch heeft Hestia 

Groep haar eigen lijn gedurende deze periode vastgehouden en tegen de stroom in zijn zij dan ook 

gestart met grootschalige herstructureringsprogramma’s en het agenderen van de krimpproblematiek 

(P3). Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was bevolkingingskrimp en de relatie met de 

woningbouwplannen in de gemeenten een belangrijk speerpunt van veel politieke partijen. In elk 

geval bij de gemeente Landgraaf speelde dit een belangrijke rol bij het feit dat er een sterke wijziging is 

opgetreden in de samenstelling van de gemeenteraad na deze verkiezingen in 2006. Langzaam kreeg het 

thema bevolkingskrimp meer en meer gemeentelijke aandacht. Tegelijkertijd was dit ook het moment dat 

de regio het onderwerp krimp ging oppakken (P1). Vanaf dat moment heeft Parkstad Limburg de leidersrol 

in de regio opgepakt in het krimpdebat. De regio probeert tot op heden partijen bij elkaar te brengen. Dit 

is niet altijd even makkelijk omdat de gevolgen van de krimp niet gelijk verdeeld zijn over de regio. Een 

gemeente als Kerkrade heeft veel grotere problemen dan een gemeente als Landgraaf (P2). Hierdoor is het 

moeilijk om op regionale schaal bestuurlijke afspraken te realiseren. 

Waar in andere regio’s de provincie een belangrijke leidersrol speelt en actief sturend is met het opstellen 
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van bijvoorbeeld de maximale ontwikkelruimte, neemt de Provincie Limburg op dat gebied een erg 

terughoudende rol aan. Activiteiten van partijen die niet binnen de gemaakte regionale afspraken vallen, 

komen niet altijd onder ogen van de provincie. Het is vaak Parkstad Limburg zelf dat partijen probeert aan 

te spreken op hun verantwoordelijkheid (P2). In Zuid-Limburg blijkt ook dat Parkstad Limburg veel strenger 

is wat betreft woningbouwcontingenten, dan de Provincie Limburg. De landelijke gemeenten Voerendaal 

en Simpelveld, behorende tot de Regio Parkstad Limburg, hebben bijvoorbeeld een veel strenger restrictief 

beleid ten aanzien van woningbouwuitbreidingen dan de landelijke buurgemeenten Vaals en Gulpen-

Wittem die onder het coördinerende beleid van de provincie vallen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld 

dat ondanks dat de gemeente Vaals een relatief hoge leegstand heeft, dat hier toch nog veel nieuwe 

woningbouw wordt toegelaten (P4). Inmiddels probeert de Provincie Limburg wel meer regie te pakken in 

het kader van de bevolkingsdaling. Aanleiding hiervoor vormt de rapportage van de Commissie Deetman 

‘Ruimte voor waardevermeerdering’ van februari 2011. Deetman adviseerde daarin dat de sanering van 

het woningbestand planologisch op het schaalniveau van Zuid-Limburg zou moeten worden opgepakt. 

Daarbij zou er toegewerkt moeten worden naar één herstructureringsvisie voor de Westelijke Mijnstreek, 

Maastricht Heuvelland en Parkstad Limburg. De provincie wordt in deze visie een belangrijke leidersrol 

toebedeeld omdat zij over het relevante (wettelijke) instrumentarium beschikt (Adviescommissie Deetman, 

2011, pp. 8-11). In lijn met dit advies probeert de provincie nu de bestuurskracht en de doorzettingsmacht 

te vergroten om een gecoördineerd krimpbeleid te kunnen voeren. Daarvoor wordt geprobeerd 

om via ‘Het Kompas Voor Samenwerking in Zuid-Limburg’ een strategisch ontwikkelprogramma op 

te stellen. Dit traject roept veel weerstand op, met name bij de kleinere gemeenten. Immers moet de 

herstructureringsopgave worden vormgegeven vanuit de drie centrumgemeenten in Zuid-Limburg; 

Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen. De kleinere gemeenten zijn bang dat zij daardoor met veel minder 

woningen genoegen moeten nemen ten gunste van de centrumgemeenten. Zij zien over het algemeen 

veel meer in de regionale samenwerking die nu aanwezig is in Parkstad Limburg (P4). In dat opzicht is 

de Regio Parkstad Limburg haar leidersrol nog lang niet kwijt, omdat de steun voor een gecoördineerde 

provinciale aanpak niet groot is. 

Netwerken
Bij het opstellen van de regionale woonvisie en de woningbouwprogrammering is direct contact 

gezocht met woningbouwcorporaties en private ontwikkelaars. De woningbouwcorporaties hebben 

zich verenigd in het Regionaal Orgaan Woningcorporaties (ROW). De ontwikkelaars hadden zich op eigen 

initiatief verenigd in ‘Het Vervolg’ (P4). De betrokkenheid van ontwikkelaars bij de samenwerking was 

echter niet exclusief ingegeven om samen tot compromissen te komen, maar meer voor het inzicht in 

hoe hun ontwikkelrechten er voor stonden voor de korte en de lange termijn. In tegenstelling tot de 

woningbouwcorporaties met hun maatschappelijke taak, hadden de ontwikkelaars minder de bereidheid 

om water bij de wijn te doen (P3). Toch zijn de samenwerkende partners uiteindelijk tot een gezamenlijke 

woonvisie en woningbouwprogrammering gekomen. Na het opstellen van deze randvoorwaarden 

brokkelde het netwerk van de samenwerkende partijen langzaam af. Waar de samenwerking tussen 

overheden en woningbouwcorporaties in stand bleef, viel ‘Het Vervolg’ deels uit elkaar omdat sinds dien 

een aantal ontwikkelaars failliet zijn gegaan of het gebied hebben verlaten. Vanaf dat moment was er 

ook niet echt meer een noodzaak om de private ontwikkelaars te betrekken bij de samenwerking. Op dit 

moment, nu er een hernieuwde woonvisie in ontwikkeling is, groeit de behoefte om de oorspronkelijke 

samenwerking weer nieuw leven in te blazen (P4). Feit blijft dat overheden en woningbouwcorporaties in 

de regio een hecht netwerk vormen. 

Prisoner’s	dilemma
In een regio waar het voornamelijk gaat om het verdelen van de pijn, speelt het prisoner’s dilemma een 

belangrijke rol. Een voorbeeld waarbij dit concreet aan de orde was betreft de rol van de gemeente Nuth binnen 

het samenwerkingsarrangement. Deze gemeente stapte eind 2002 uit het samenwerkingsarrangement 

Parkstad Limburg en hoefde zich daardoor niet meer te committeren aan de afspraken met de regio. De 

gemeente Nuth zag op dat moment te weinig in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Nuth voorzag 
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aantrekkelijkere voorwaarden door zich te oriënteren op een mogelijke samenwerking met het Heuvelland 

of Sittard-Geleen. Ondanks dat dergelijke samenwerkingsvormen niet slaagden en er voortdurend contact 

bestond met de Regio Parkstad Limburg, werd er niet overgegaan tot hernieuwde samenwerking. Hierbij 

kan hebben meegespeeld dat Nuth als landelijke gemeente vond dat het te veel zou moeten meedoen 

met het oplossen van de problematiek van centrumstedelijke gemeenten. De krimpproblematiek is 

namelijk het grootst in de centrumstedelijke gemeenten van Parkstad Limburg (P2). Terwijl de andere 

gemeenten in de regio belangrijke inspanningen leverden om hun woningbouwprogrammering 

drastisch naar beneden bij te stellen, beoogde de gemeente Nuth in 2006 een forse (netto) uitbreiding 

van het aantal woningen tot 2020, ondanks het feit dat hier voor dezelfde periode een huishoudenskrimp 

van 11% werd verwacht (Verwest et al., 2008a, pp. 23-24). Later bleek dat ook Nuth als meest verstedelijkte 

kern in de gemeente met de krimpproblematiek te maken kreeg. Hier drong het besef dan ook snel door 

dat de gemeente Nuth niet anders was dan de andere gemeenten in de regio (P2). Vanaf 1 januari 2010 

sloten zij zich opnieuw aan bij de nieuwe gemeenschappelijke regeling van Parkstad Limburg. Daarom 

moet inmiddels ook de gemeente Nuth bijdragen aan de inspanningen van de regio om de woningmarkt 

toekomstbestendig te maken. 

Het voorbeeld van de gemeente Nuth illustreert een concreet geval waarbij het prisoner’s dilemma 

een grote rol speelt. Er valt voor de korte termijn namelijk veel te winnen bij freeriding. Bij de moeilijke 

taakstelling van gemeenten in een krimpregio om hun eigen woningbouwprogramma naar beneden 

bij te stellen, willen zij er zeker van zijn dat de buurgemeenten ook hun woningbouwprogramma 

terugschroeven. En wanneer dit niet gebeurt, dan moeten de gemeenten die dat niet doen ook bestraft 

worden (Verwest et al., 2008a, pp. 23-24). Ondanks dat gemeenten een aantal bevoegdheden hebben 

overgedragen aan de regio en de woonvisie, de woningbouwprogrammering en de herstructureringsvisie 

belangrijke richtlijnen vormen waar gemeenten rekening mee moeten houden, blijkt dat in de praktijk 

gemeenten toch nog veel beleidsvrijheid hebben. De uitvoering van de gemaakte afspraken is daarom 

een kwestie van goede wil van de individuele gemeenten (Verwest et al., 2008a, p. 100). Daarom is er wel 

sprake van een gezonde mate van oplettendheid, waarmee partijen elkaar kritisch blijven volgen (P1). Toch 

blijkt dat gemeenteraden in de regio zich in elk geval wel gecommitteerd voelen wanneer de Parkstad 

Raad beleid vaststelt. De individuele gemeenteraden zullen dergelijke besluiten niet snel naast zich neer 

leggen en naar de rechter stappen. Dat is tot nu toe in elk geval nog niet gebeurd. Maar omdat er op 

dit vlak nog geen jurisprudentie bestaat, weet eigenlijk niemand hoe hard de bevoegdheden zijn van 

Parkstad Limburg (P4). De enige partij die werkelijk kan ingrijpen in gemeentelijk beleid is de provincie. Zij 

heeft in haar provinciaal beleid de ontwikkelruimte per regio vastgesteld. Deze randvoorwaarde is echter 

niet bindend voor de regio, maar wel leidend voor de discussie die in de regio gevoerd wordt. Op grond 

van de wettelijke bevoegdheden van de Wro zou de provincie een Verordening Ruimte kunnen vaststellen 

waarmee zij een sterkere regie zou kunnen voeren over de woningbouwontwikkelingen in de gehele 

provincie (P2). Toch wordt de regiestijl van de Provincie Limburg gekenmerkt door de toepassing van 

een lage doorzettingsmacht. Afdwingbare juridische wetgeving wordt zo min mogelijk gebruikt. Daarbij 

heeft een zachte benadering van stille diplomatie momenteel de primaire voorkeur boven harde regie 

(Kouijzer, 2011, pp. 64-77). Tot op heden heeft het provinciale bestuur het vertrouwen gehad dat op basis 

van bestuurlijk overleg de regio zelf tot overeenstemming kan komen. Vanuit deze gedachte is ook geen 

Verordening Ruimte opgesteld door de provincie (P2). Daardoor blijft het prisoner’s dilemma nog steeds 

op de achtergrond meespelen. 

Het prisoner’s dilemma speelt echter niet alleen een rol bij de betrokken overheden in de regio. Ook 

marktpartijen kampen met dergelijke strategische keuzes. Waar met name de private ontwikkelaars en 

een aantal woningbouwcorporaties lang hebben gewacht met ingrepen in hun eigen bedrijfsstrategie, 

zijn een aantal andere woningbouwcorporaties wel actief aan de slag gegaan om de krimpproblematiek 

het hoofd te bieden. Voor hen zijn de aantallen sloop en nieuwbouw leidend geweest bij de uitvoering 

van de verschillende stadsdeelvisies. Maar er zijn dus ook een aantal woningbouwcorporaties die niet 

naar deze opgave hebben gehandeld. Zij kunnen aangemerkt worden als freeriders omdat zij hebben 
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gewacht tot andere partijen de hete kolen uit het vuur hebben gehaald. In dat opzicht zal iedere 

woningbouwcorporatie haar valide argumenten hebben waarom er niet gesloopt en geherstructureerd 

hoeft te worden binnen de eigen voorraad. Maar wanneer bepaalde partijen er mee wegkomen door 

slechts minimaal te acteren, dan dalen de kosten en baten onevenredig neer op de regio. Het kan niet 

zo zijn dat alle inspanningen voor het regionaal belang op de schouders van een beperkt aantal partijen 

terechtkomt. Toch is de regio op het moment overgeleverd aan de bereidheid van individuele partijen om 

daadwerkelijk in te grijpen. Met de afwezigheid van sanctiemiddelen of harde sturingsinstrumenten, is het 

op dit moment niet mogelijk om partijen te dwingen om zich te committeren aan de afspraken. Hierdoor 

is het in moeilijke tijden als deze natuurlijk erg verleidelijk om als individuele partij niet direct het voortouw 

te nemen met pijnlijke maatregelen. Inmiddels hebben de 11 woningbouwcorporaties wel inzicht in 

elkaars strategisch voorraadbeheer. Met deze maatregel dringt in elk geval het besef door bij partijen dat 

bepaalde woningbouwcorporaties nu nog steeds exact hetzelfde beleid voeren als voorheen. Bij deze 

strategie staat de solidariteitsgedachte lijnrecht tegenover de concurrentiegedachte. Juist omdat er sprake 

is van autonome gemeenten en autonome woningbouwcorporaties, bestaat er altijd een significant risico 

dat zij hun eigen plan zullen trekken omdat de samenwerking op vrijwillige basis is. Het resultaat van de 

samenwerking is volledig afhankelijk van wat iedere partij bereid is vrijwillig af te staan aan het collectief 

(P3). 

Draagvlak
Onder de verschillende partijen in de regio wordt erkend dat er sprake is van een belangrijk maatschappelijk 

vraagstuk dat de partijen gezamenlijk moeten oppakken (P1). Ondanks dat er altijd wel enige weerstand 

is geweest tegen de regionale samenwerking, bestond er voldoende draagvlak in de regio. Een bewijs 

hiervan is het vrijwillig overdragen van lokale bevoegdheden aan de regio en een verdubbeling van 

het budget voor de regio in 2009. De verwachting is dat na 2014, wanneer er weer opnieuw besloten 

moet worden over de gemeenschappelijke regeling, dat de samenwerking overeind blijft. Zeker op het 

gebied van herstructurering en de regionale woningmarkt (P4). In het verleden is de ene gemeente 

wel wat sneller geweest met het afboeken van woningbouwplannen dan andere gemeenten, maar 

inmiddels wordt er veel realistischer naar de plannen gekeken (P1). Gemeenten zijn op dit moment 

dan ook steeds vaker bereid om bepaalde plancapaciteit weg te bestemmen. Deze stappen worden nu 

daadwerkelijk gezet (P3). Ondanks dat de financiële crisis vele nadelen heeft, zorgde de crisis er wel voor 

dat gemeenten zonder al te veel kleerscheuren van een aantal plannen af konden komen. Immers was het 

voor ontwikkelaars vaak niet meer mogelijk om de financiering rond te krijgen. Daarnaast wilden zij met 

de huidige marktomstandigheden niet het risico lopen om tegen beter weten in plannen in ontwikkeling 

te nemen. Wanneer het dus gaat om de overmaat aan woningbouwplannen, heeft de crisis dus een 

belangrijke rol gespeeld bij het terugbrengen van de regionale plancapaciteit. Behalve onder overheden 

heerst er ook onder marktpartijen een breed gevoel van vertrouwen. Dit blijkt alleen al uit het feit dat het 

afgelopen half jaar belangrijke inspanningen zijn geleverd om het strategisch voorraadbeheer van de 11 

woningbouwcorporaties op elkaar af te stemmen. Wanneer dergelijke mechanismen op gang komen, dan 

zijn dat wel signalen van een positieve houding ten opzichte van elkaar. Deze ontwikkelingen dragen dan 

ook in belangrijke mate bij aan een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid in de regio (P1). 

Ondanks dat er op inhoud grote successen zijn geboekt in de regio, is de aandacht voor het bestuurlijk 

meekrijgen van de gemeenten wat verslapt. Dit is een van de redenen dat er op dit moment wel de 

eerste barsten ontstaan in de regionale samenwerking. In de laatste anderhalf jaar heeft met name de 

gemeente Heerlen een vrij drastische draai gemaakt door het standpunt in te nemen dat zij van de 

regionale samenwerking af willen (P4). De gemeente Heerlen treedt nu bijvoorbeeld naar buiten met de 

boodschap dat zij als centrumgemeente toch wel wat meer mogen bouwen dan eigenlijk is afgesproken. 

Hierdoor ontstaat een belangrijk spanningsveld. Helemaal nu de gemeente Heerlen de stadsregio minder 

ruimte wil bieden door de budgetten voor de regio weer naar beneden bij te stellen (P3). Zonder dat 

eigenlijk wordt aangegeven wat dan het alternatief zou moeten zijn om bijvoorbeeld beleid te voeren op 

de herstructureringsopgave in de regio, neemt de steun voor regionale samenwerking dus langzaam af 
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P.3

(P4). Hierdoor komt het draagvlak ernstig in het geding omdat de regionale samenwerking nu eenmaal 

staat of valt met de vrijwillige bereidheid van gemeenten om taken af te staan aan de regio en financiële 

middelen ter beschikking te stellen (P3). 

Visie
Op dit moment is er sprake van een ‘Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen’ die dateert uit 2006 voor de 

periode 2006-2010 (P1). Deze gaf richting aan beleid door het maximaliseren en verdelen van netto 

toevoegingen aan de woningmarkt en het doen van richtinggevende uitspraken over transformatie en 

kwaliteit. Vervolgens werd in 2007 de Regionale Woningbouwprogrammering 2006-2010 vastgesteld. Deze 

bestond uit een gelimiteerde lijst van projecten met zowel nieuwbouw- als herstructureringsplannen. Een 

algehele bouwstop was niet aan de orde omdat vernieuwing van de voorraad noodzakelijk bleef vanwege 

de veranderende samenstelling van de bevolking (Parkstad Limburg, 2009, pp. 9-10). Op dit moment wordt 

hard gewerkt aan een nieuwe woonvisie en een nieuwe woningbouwprogrammering. Beide moeten nog 

meer in lijn komen met het bijstellen van plancapaciteiten (P1). Hierbij krijgt de kwalitatieve kant van het 

vraagstuk veel meer aandacht. De vraag hierbij is of de regio in het kader van de herstructurering kiest voor 

een aanpak om overal de ‘kaasschaaf’ overheen te halen, of wordt er toch meer gekeken naar het realiseren 

van onderscheidende woonmilieus? De opmaat naar het kwalitatief sturen vergt in elk geval weer een 

nieuwe inspanning op het gebied van regionale samenwerking. Er zullen dan ook uitspraken moeten 

worden gedaan over de kwaliteiten van de woonmilieus in gemeenten. Uitspraken hierover liggen natuurlijk 

enorm gevoelig. De vraag is hoe dit zowel inhoudelijk als procesmatig vormgegeven kan worden (P4). 

Behalve dit vraagstuk, zullen zowel de nieuwe woonvisie als de nieuwe woningbouwprogrammering ook 

moeten aansluiten bij het tussentijds verschenen rapport ‘Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad 

Parkstad Limburg’ van eind 2009 (P1). Hierin zijn gebieden aangewezen in de regio waar de komende 

tien jaar geherstructureerd moet worden. Met deze herstructureringsvisie wordt verder gekeken dan de 

heersende ambtsperiode van bestuurders, waardoor beleid op de lange termijn op het gebied van wonen 

en leefbaarheid mogelijk is (Parkstad Limburg, 2009, p. 5). De regio heeft daarbij een ‘envelop’ opgesteld 

met daarin de kwantitatieve opgave voor de periode tot en met 2020. Deze envelop is verder uitgesplitst 

naar stadsdelen. Daarbij is geen verdeelsleutel afgesproken, aangezien de opgave per stadsdeel moet 

worden uitgewerkt en men flexibel wil kunnen inspelen op nieuwe marktomstandigheden (Parkstad 

Limburg, 2009, pp. 13-14). In de volgende paragraaf wordt aandacht besteed aan de resultaten en een 

evaluatie van de inspanningen.

Resultaten en evaluatie

In 2006 hebben de samenwerkende partners in Parkstad Limburg de handen ineengeslagen met 

het uitgangspunt dat er in de regio veel te veel plancapaciteit aanwezig was in relatie tot wat de 

prognoses van E’til aangaven. De vraag was hoe de plancapaciteit van ongeveer 12.000 woningen kon 

worden teruggebracht naar realistische proporties. Daarbij is voornamelijk gekeken naar de juridische 

hardheid van plannen. Het merendeel van de harde plannen werd opgenomen in de regionale 

woningbouwprogrammering. Daarnaast is er ook oog gehouden voor projecten met topprioriteit. Het 

resultaat van deze evaluatie was dat een fors aantal plannen van tafel is geveegd of in de ijskast is gezet 

(P1). Concreet betekende dit een belangrijke beleidswijziging voor bijvoorbeeld de gemeente Simpelveld 

en de gemeente Landgraaf. Beide gemeenten hadden namelijk kort daarvoor nog een nieuwe woonvisie 

uitgebracht waarin zij zich tot doel hadden gesteld om qua inwonersaantal stabiel te blijven tot 2020. 

Met het aannemen van de regionale woonvisie hebben zij besloten demografische krimp niet langer te 

bestrijden, maar te accepteren en daarmee de gestelde doelstelling om stabiel te blijven te laten varen 

(Verwest et al., 2008a, pp. 76-78). De samenwerking op het gebied van wonen leverde dus belangrijke 

resultaten op. Toch kwam er ook kritiek. Vanaf dat moment kreeg Parkstad namelijk regelmatig het verwijt 

dat er alleen op cijfers werd gestuurd. Hierdoor ontstond bij partijen het beeld dat er alleen maar gesloopt 

zou moeten worden en niet meer gebouwd (P1). 
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Naast de reductie van het aantal nieuwbouwplannen, werd de verbetering van de kwaliteit van de 

woningvoorraad dan ook tot tweede grote opgave benoemd. De kwalitatieve opgave is erg afhankelijk 

van de wijk. Bij de ene wijk zal de vergrijzing veel harder toeslaan dan bij de andere. Daarmee is er sprake 

van een andere opgave en dus is er ook een andere aanpak noodzakelijk. Parkstad Limburg, gemeenten 

en woningbouwcorporaties gaan inmiddels wat meer de diepte in op wijkniveau. Dit gebeurt aan de 

hand van vijf pilot businesscases verspreid over de regio. Daarbij wordt de WOZ-waarde van woningen 

als graadmeter voor kwaliteit gebruikt. Daarnaast bestaat er veel meer aandacht voor het strategisch 

voorraadbeheer van woningbouwcorporaties, de wijze waarop woningen kunnen worden aangepast en 

de energielabels van de woningen in de wijk (P1). Met name op het gebied van de herstructurering zijn op 

deze manier echt successen geboekt omdat afspraken hierover in een versnelling terecht zijn gekomen. 

Dit komt concreet tot uiting in dalende leegstandscijfers in de regio (P4). Het is de bedoeling dat deze 

dynamiek ook veel meer tot uiting komt in de nieuwe woonvisie en woningbouwprogrammering (P1). 

Daarbij vormt het inbrengen van het kwalitatieve element in de regionale samenwerking de uitdaging 

waar de regio op dit moment voor staat (P3).

Een	gebrek	aan	afstemming	en	fasering

Ondanks het succes van het regionaal samenwerkingsarrangement, gebeurt het regionaal vastleggen wie 

wat op welk moment bouwt op dit moment nog onvoldoende. Echter, vanwege de crisis dienen zich nu 

nog geen grote problemen aan. De startersvraag is stil gevallen en de doorstroming stagneert. Hierdoor 

is er ook weinig aanleiding om actief te sturen op een fasering. De problemen zijn daardoor hanteerbaar. 

De verwachting is wel dat deze problemen veel groter worden wanneer de markt weer wat aantrekt. 

Juist om die reden moeten er goede afspraken gemaakt worden (P2). Het zou daarbij goed zijn wanneer 

ontwikkelaars en woningbouwcorporaties voor de toekomst hun plannen ook inhoudelijk op elkaar 

zouden afstemmen en zich niet allemaal op dezelfde doelgroep zouden richten. Dit zou het afzetrisico 

voor ontwikkelaars in Parkstad aanzienlijk kunnen verkleinen (Verwest et al., 2008b).

Een	enorm	financieringstekort

De herstructureringsopgave in de regio is relatief groot in vergelijking tot de rest van Nederland (P2). 

Toch worden er belangrijke successen geboekt. Een gebied als Achter den Winkel in Landgraaf was 12 

jaar geleden het slechtst gewaardeerde terrein in bewonersenquêtes van Landgraaf. Na een grondige 

herstructurering wordt dit gebied inmiddels als beste gewaardeerd door inwoners. Dit bewijst dat het 

mogelijk is om in een relatief korte periode een dergelijke transformatie te realiseren waarbij een gebied 

een totaal andere uitstraling en beleving krijgt. Daarbij moet wel gezegd worden dat op dit moment de 

gunstige omstandigheden voor een woningbouwcorporatie, om dergelijke transformaties te realiseren, 

drastisch verminderd zijn. Een van de redenen is dat nu veel opbrengsten van woningbouwcorporaties 

worden afgeroomd en direct naar het Rijk vloeien. Hierdoor hebben woningbouwcorporaties niet altijd 

de financiële middelen om dergelijke herstructureringen te bekostigen (P3). De woningbouwcorporaties 

hebben gezamenlijk de financiële gevolgen van de aanpak voor krimp laten doorrekenen door het 

Centraal Fonds. De conclusie van dit onderzoek was dat zelfs wanneer alle woningbouwcorporaties in 

het gebied als één corporatie zouden werken, dat er nog zware verliezen geleden zouden worden op de 

krimpaanpak. Tegelijkertijd profiteren andere partijen van de inspanningen van woningbouwcorporaties, 

omdat bijvoorbeeld huiseigenaren de waarde van hun vastgoed weer zien stijgen door een dalende 

leegstand in het gebied (Vinken, 2011). 

De bijdrage van particuliere huizenbezitters in het kostenverhaal en de grote herstructureringsopgave 

in deze sector vormen twee heikele punten bij de gezamenlijke discussie over de herstructurering 

van de regionale woningvoorraad. Dit blijft een spanningsveld opleveren. Hiervoor moeten slimme 

financieringsconstructies worden gevonden. Daarvoor wordt ook naar het Rijk gekeken. Immers heeft het 

Rijk de wettelijke plicht om gebieden leefbaar te houden (P1). Met overmatige leegstand komen sociale 
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cohesie, veiligheid en voorzieningen in het gedrang. Daarnaast zullen kwetsbare groepen zich juist in 

deze gebieden concentreren. Daarom heeft het Rijk in 2010 een Maatschappelijke Kosten Batenanalyse 

(MKBA) uitgevoerd. Hierbij werd aangetoond dat er meer leefbaarheidsbaten te genereren zijn dan er in 

financiële zin kosten gemaakt moeten worden in Parkstad Limburg (Rijksoverheid, 2010). Het zou daarom 

verstandig zijn om in te grijpen als Rijksoverheid. Met die gedachte is er vanuit het Rijk bijna 15 miljoen 

Euro vrijgemaakt voor Parkstad Limburg. De Provincie Limburg heeft datzelfde bedrag ingelegd, waardoor 

het totaal bedrag voor de krimpaanpak werd verdubbeld. Vanuit de gemeenten is aangegeven dat ook 

zij gezamenlijk datzelfde bedrag van bijna 15 miljoen Euro in het fonds willen steken voor concrete 

businesscases op wijkniveau. Er is toen gekeken naar de gebieden met de hoogste prioriteit voor een 

krimpaanpak en aan de hand daarvan zijn vijf businesscases geselecteerd. Deze zijn allen uitgewerkt. Het 

geld uit het fonds wordt ingezet om met name de openbare ruimte die vrijkomt in te richten. Daarnaast 

wordt het budget ook aangewend om particuliere woningen aan te kopen en vervolgens te slopen. Op 

dit moment gaat het om circa 50 woningen (P1). Deze aanpak kost echter veel geld en het beschikbare 

budget uit het transformatiefonds is lang niet voldoende voor de overige aandachtsgebieden in de regio. 

Het geschetste financieringstekort vormt een belangrijk opstakel bij de duurzame herstructurering van de 

woningvoorraad in Parkstad Limburg. Vanuit de regio is men in elk geval eensgezind over het feit dat het 

Rijk meer moet bijspringen. Tot nu toe blijft Den Haag echter terughoudend in haar overwegingen voor 

steunmaatregelen. 

Een	gebrek	aan	centrale	regie

Ondanks de grote problemen met de financiering en de noodzaak tot meer afstemming en fasering, 

heeft de regionale samenwerking inmiddels tot belangrijke resultaten geleid. Met zoveel verschillende 

partijen is het een prestatie van formaat dat er sinds eind 2009 een gezamenlijke herstructureringsvisie 

ligt (Vinken, 2011). Toch is de strategie om op stadsdeelniveau vast te leggen hoeveel en wat er gesloopt 

moet worden, slechts een ‘second best’ oplossing. De kans is namelijk groot dat er andere keuzes gemaakt 

zouden zijn wanneer Parkstad Limburg uit veel minder gemeenten zou hebben bestaan. In dat opzicht 

zou het vanuit planologisch oogpunt misschien beter zijn geweest wanneer er een grote streep zou 

zijn gezet door bepaalde stadsdelen. Maar iedere individuele gemeenteraad heeft haar eigen belang 

en wil een zo gunstig mogelijk resultaat voor de eigen inwoners. Niet in de laatste plaats natuurlijk om 

in een volgend ambtstermijn weer herkozen te worden. De regio heeft daarom gehandeld vanuit een 

compromisgedachte. Dit was politiek de meest haalbare oplossing. Hierdoor neemt ieder stadsdeel nu 

een bepaald deel van de opgave voor eigen rekening, maar dit is niet per se de beste oplossing (P3). 

Dit voorbeeld illustreert dat het in het belang van de regio zou helpen wanneer de bestuurlijke 

versnippering drastisch wordt teruggedrongen. Dit geldt niet enkel en alleen voor de lokale overheden 

in de regio. Immers zijn in de regio ook 11 woningbouwcorporaties actief die eveneens in belangrijke 

mate bijdragen aan de organisatorische versnippering van de regio (P3). Op regionale schaal ontstaat 

ook hierdoor een suboptimale oplossing. In de regionale herstructureringsvisie is namelijk vastgelegd 

hoeveel woningen moeten worden gesloopt en gebouwd en hoe de stadsdelen moeten worden 

ingericht. De discussie barst echter opnieuw los bij de uitvoering, omdat in de visie niet op straatniveau 

is vastgelegd wie wat waar moet doen. Een woningbouwcorporatie van de ene wijk kan bijvoorbeeld tot 

de conclusie komen dat de eigen voorraad van veel betere kwaliteit is dan de voorraad van een andere 

woningbouwcorporatie in een aangrenzende wijk. Dit terwijl er in de eigen wijk veel meer gesloopt moet 

worden dan in diezelfde aangrenzende wijk. Vanwege de bestuurlijke en organisatorische versnippering 

in de regio ontstaan hierdoor soms noodgedwongen suboptimale oplossingen. Nu het op de uitvoering 

van de gekozen strategie aankomt, manifesteert het onderliggende probleem van de regio zich dan ook 

in optima forma. (Vinken, 2011). 

Woningbouwcorporaties proberen daarom in te spelen op deze coördinatieproblemen door de 

onderlinge uitruil van bezit. Hierdoor daalt het aantal woningbouwcorporaties dat per wijk actief is, 
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waardoor het eenvoudiger wordt om af te spreken wie de regierol voor de herstructurering van de wijk 

op zich neemt (Verwest et al., 2008a, p. 115). Daarnaast schuilt in het coördinatieprobleem ook een van de 

redenen dat er fusieplannen zijn bij verschillende woningbouwcorporaties in de regio. Bij een fusie wordt 

immers het strategisch voorraadbeheer van meerdere woningbouwcorporaties bij elkaar gevoegd en met 

een gezamenlijk beheer wordt er dan natuurlijk tot een andere afweging gekomen bij het bepalen van de 

strategie voor de toekomst (P3). Ondanks dat er wel plannen zijn voor fusies, gaat dit proces eigenlijk veel 

te langzaam (P4). Hierdoor blijft op alle fronten een gebrek aan centrale regie bestaan.

Meer	regie	op	de	ontwikkelingen	in	de	regio	is	essentieel

Het institutionele kader van de regio wordt dus nog steeds bepaald door de bestuurlijke en organisatorische 

versnippering (P4). Hiermee vervalt de regionale samenwerking in Parkstad regelmatig in een ‘praatcircus’ 

(Vinken, 2011). Het is daarom essentieel dat beslissingen voor het hoger schaalniveau genomen worden 

met minder spelers in het veld. Wanneer dat niet het geval is, blijven partijen vasthouden aan hun eigen 

autonome beslissingsruimte. Dit zijn de momenten dat regie met sturingsinstrumenten noodzakelijk 

worden (P3). Daarvoor moet iedere partij een stukje autonomie inleveren om tot een doorzettingsmacht 

te komen om besluiten te forceren (Vinken, 2011). Met deze groeiende behoefte aan meer regie, komt 

Parkstad Limburg als natuurlijke regionale partner meer en meer in beeld. Aan de andere kant wordt de 

slagkracht van deze Wgr-plus regio steeds verder afgebouwd. De dempende rol die de stadsregio tot nu 

toe heeft kunnen spelen om gemeenten bij de les te houden raakt daarmee steeds verder uitgehold. 

Met de huidige financiële situatie van veel gemeenten ligt het risico constant op de loer dat er weer 

gekozen wordt voor het eigen belang. Wanneer gemeenten meer voor zichzelf gaan kiezen, dan neemt 

de polarisatie in de regio alleen maar toe. Als gemeenten de regionale samenwerking niet zelf vrijwillig 

oppakken, dan zal de interveniërende rol van de provincie groter moeten worden (P3). Toch heerst er niet 

het idee dat na de afschaffing van de Wgr-plus status de regionale samenwerking uit elkaar zal vallen. De 

verwachting is dat er zeker een gemeenschappelijke regeling overeind blijft. De overgrote meerderheid 

van de partijen in Parkstad Limburg erkent dat regionale afstemming een belangrijke meerwaarde heeft. 

De noodzaak is duidelijk. Zeker rond het thema wonen heeft Parkstad Limburg als organisatie echt slagen 

weten te maken voor de regio (P1). Hierbij gaat het om maatregelen om de regio op termijn leefbaar en 

vitaal te houden. In tegenstelling tot de Regio Achterhoek, wordt de transformatieopgave van Parkstad erg 

sectoraal benaderd. De herstructureringsvisie is op dit moment niet afgestemd met bijvoorbeeld zorg- en 

onderwijspartijen. Het gevaar bestaat namelijk dat als de overlegboom nog dikker wordt, door ook andere 

sectoren er bij te betrekken, dat dit leidt tot een nog groter ‘praatcircus’ (Vinken, 2011). Toch zal op een 

gegeven moment de stap gemaakt moeten worden naar een meer integrale benadering van de regionale 

transitieopgave. Daarvoor lijkt meer regie de enige oplossing. 

 

De belangrijkste bevindingen op een rij

In 2006 is Parkstad Limburg omgevormd van een vrijwillig informeel samenwerkingsarrangement naar 

een formeel wettelijk samenwerkingsarrangement. De ontwikkeling van de institutionele context van het 

samenwerkingsarrangement is voornamelijk ingegeven door de socio-economische situatie van de regio. 

De drijfveer hiervoor was de verwachting dat met deze status bindende afspraken mogelijk zouden zijn 

om daarmee te voorkomen dat gemeenten op het laatst zouden afhaken bij regionale afspraken voor de 

aanpak van de krimpproblematiek. In Parkstad Limburg staat de noodzaak tot samenwerken dus niet ter 

discussie. De nood heeft hier geleid tot de deugd dat partijen vanzelf zijn gaan samenwerken. Daarmee 

wordt de sense of urgency breed ervaren. Waar woningbouwcorporaties tegen de stroom in al rond 2000 

begonnen met de herstructureringsopgave in het kader van de krimp, drong bij veel gemeenten en 

andere marktpartijen pas veel later het besef door. Nu pakt de Regio Parkstad Limburg de belangrijkste 

leidersrol op zich. De provincie treedt daarbij sterk op de achtergrond en geeft op dit moment de voorkeur 

aan een zachte benadering met stille diplomatie. Inmiddels brokkelt het netwerk van regionale partners 

wel wat af nu de meeste koersdocumenten zijn opgesteld. Met name de particuliere ontwikkelaars 
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5
zijn in het vervolgtraject niet veel betrokken. Met het komen tot een nieuwe woonvisie en een nieuwe 

woningbouwprogrammering wordt de noodzaak groter om het oude netwerk weer in ere te herstellen. 

Bij het verdelen van de pijn speelt het prisoner’s dilemma een belangrijke rol. Dit geldt voor zowel 

overheden als marktpartijen. Toch heeft de provincie geen belangrijke regierol in de regio om de risico’s 

van het prisoner’s dilemma voor gemeenten af te dekken. Ook voor marktpartijen is het prisoner’s 

dilemma een groot probleem. Met name bij woningbouwcorporaties onderling dalen de kosten en 

baten onevenredig neer op de regio. Hierdoor komen de inspanningen voor het regionaal belang op de 

schouders van een beperkt aantal partijen terecht. In dat opzicht zijn ook marktpartijen afhankelijk van de 

bereidheid van individuele partijen om daadwerkelijk bij te dragen. Toch bestaat er voldoende draagvlak 

in de regio, ondanks dat er altijd wel enige weerstand is geweest tegen de regionale samenwerking. 

Inmiddels ontstaan nu wel de eerste barsten in de regionale samenwerking nu bijvoorbeeld Heerlen de 

regionale samenwerking wil afbouwen. Hierdoor komt het draagvlak ernstig in het geding omdat de 

regionale samenwerking nu eenmaal staat of valt met de vrijwillige bereidheid van gemeenten om taken 

af te staan aan de regio en financiële middelen ter beschikking te stellen.

Aan de andere kant zijn grote successen geboekt. De regionale samenwerking heeft in 2006 tot een 

regionale woonvisie geleid en in 2009 is hier nog een herstructureringsvisie aan toegevoegd. Naast de 

reductie van het aantal nieuwbouwplannen, werd de verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad 

als grote opgave benoemd. Bij beide opgaven zijn belangrijke stappen vooruit gezet. De inbreng van het 

kwalitatieve element in de regionale samenwerking is op dit moment echter de uitdaging waar de regio 

voor staat. Verder is er op dit moment nog onvoldoende sprake van afstemming en fasering in de vorm van 

het regionaal vastleggen wie wat op welk moment bouwt. Daarnaast is er een groot financieringstekort in 

de regio om de grote herstructureringsopgave te kunnen bekostigen. Daarvoor wordt voor een belangrijk 

deel naar het Rijk gekeken voor steun. Een ander groot probleem is het gebrek aan centrale regie met 

doorzettingsmacht. De institutionele versnippering in de regio zorgt voor suboptimale oplossingen. De 

rol van Parkstad Limburg als natuurlijke regionale partner staat daarbij onder druk, omdat de taken van de 

regio steeds verder worden uitgehold. De regio is daarmee afhankelijk van de bereidheid van  individuele 

gemeenten om bevoegdheden over te dragen aan Parkstad Limburg. De gebrekkige slagkracht van de 

stadsregio maakt de regionale overlegboom fors, waardoor de stap naar een meer integrale benadering 

van de regionale transitieopgave met regionale partners uit andere sectoren bemoeilijkt wordt. Toch zal 

op een gegeven moment de stap gemaakt moeten worden naar een meer integrale benadering van de 

regionale transitieopgave. Daarvoor lijkt meer regie de enige oplossing.
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Kader met de belangrijkste bevindingen opgesomd

Beantwoording	deelonderzoeksvraag	5

Hoe komen de interactieproces-factoren die samenhangen met de beide contextuele factoren tot uiting in de vier 

cases?

Sense	of	urgency: De sense of urgency wordt breed ervaren in de regio onder verschillende partijen.

Leiderschap: Waar voorheen met name woningbouwcorporaties het voortouw namen, neemt nu Parkstad 

Limburg de belangrijkste leidersrol op zich. De provincie treedt daarbij sterk op de achtergrond.

Netwerken: Nu de koersdocumenten zijn vastgelegd, brokkelt het regionale netwerk een beetje af. Toch 

blijft het netwerk van overheden en woningbouwcorporaties hecht.  

Prisoner’s	dilemma: Het prisoner’s dilemma speelt een belangrijke rol in de regio voor zowel overheden 

als marktpartijen. Hierdoor dalen de kosten en baten van de herstructurering onevenredig neer op de 

regio. Het risico van freeriders wordt niet afgedekt door de provincie en het is onbekend tot hoe ver de 

bevoegdheden van Parkstad Limburg reiken in de praktijk. Toch treden er als gevolg van de crisis op dit 

moment weinig problemen op. 

Draagvlak: Ondanks dat er altijd wel wat weerstand bestond tegen regionale samenwerking is het 

draagvlak onder de partijen groot. 

Visie: De regionale samenwerking heeft in 2006 tot een regionale woonvisie geleid en in 2009 is hier nog 

een herstructureringsvisie aan toegevoegd. Inmiddels is Parkstad bezig met een herziening. 

Voor de reductie van de plancapaciteit en het verbeteren van de kwaliteit van de woningvoorraad zijn 

belangrijke successen geboekt. Toch is er op dit moment nog onvoldoende sprake van afstemming en 

fasering in de vorm van het regionaal vastleggen wie wat op welk moment bouwt. Ook de financiering van 

de grootschalige herstructureringen in de regio vormt een blijvend probleem. Daarnaast is er als gevolg 

van de institutionele versnippering een groot gebrek aan regie. Parkstad Limburg als natuurlijke regionale 

partner is daarbij sterk afhankelijk van de bereidheid van individuele gemeenten om bevoegdheden over 

te dragen aan de regio. Het gebrek aan regie staat een meer integrale oplossing in de weg. 
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Synthese & conclusie

Hoofdstuk 6 



6.1

6.1.1

Volgend uit de onderzoeksresultaten van de verschillende casestudies, blijkt dat iedere case zeer duidelijk 

een eigen profiel heeft. Toch zijn er ook een aantal belangrijke overeenkomsten te benoemen. Paragraaf 1 van 

dit hoofdstuk combineert en rangschikt de bevindingen van de casestudies uit hoofdstuk 5. Daarbij wordt 

dieper in gegaan op de verschillende interactieproces-factoren die telkens aan bod zijn gekomen en hoe 

deze samenhangen met de beide contextuele factoren ‘mate van institutionalisering’ en ‘socio-economische 

situatie’ van de regio. Daarna wordt aandacht besteed aan de beantwoording van deelonderzoeksvraag 

6, waarbij het verband wordt belicht tussen de interactieproces-factoren en de effectiviteit van regionale 

samenwerkingsarrangementen om tot afstemming van woningbouwprogramma’s te komen. Paragraaf 

2 van dit hoofdstuk staat in het teken van de beantwoording van de hoofdonderzoeksvraag. Hierbij 

wordt teruggegrepen op het conceptueel model uit hoofdstuk 1. Daarna worden in paragraaf 3 enkele 

aanbevelingen gedaan op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Deze worden toegespitst op de 

onderzochte contextuele factoren ‘mate van institutionalisering’ van het samenwerkingsarrangement 

en de ‘socio-economische situatie’ van de regio. Uiteindelijk wordt in paragraaf 4 aandacht besteed aan 

een reflectie op het onderzoek. In lijn met deze reflectie wordt, op basis van de beperkingen die uit het 

onderzoek voortkomen, aangegeven op welke vlakken vervolgonderzoek noodzakelijk is. 

Synthese

Vergelijking interactieproces-factoren bij de vier casestudies 

Sense	of	urgency
De literatuur heeft aangetoond dat de sense of urgency belangrijk is voor de effectiviteit van regionale 

samenwerkingsarrangementen. Ook in dit onderzoek komt de sense of urgency naar voren als 

belangrijke voorwaarde om beweging te organiseren op het gebied van regionale afstemming van 

woningbouwprogramma’s. Met name bij de casestudyregio’s die te maken hebben met de socio-

economische situatie van krimp is de noodzaak om gezamenlijk actie te ondernemen groot. Zowel in de 

Regio Achterhoek als in Parkstad Limburg wordt het urgentiebesef om tot afstemming te komen breed 

gedragen onder alle partijen en de onderlinge afhankelijkheid wordt breed erkend. Met name de Regio 

Achterhoek heeft tijdig in kunnen spelen op de demografische veranderingen. Hier drong de sense of 

urgency al vroeg door, op een moment dat er eigenlijk nog geen sprake was van acute noodzaak. De crisis 

op de woningbouwmarkt heeft dit urgentiebesef nog net wat groter gemaakt, omdat ook (markt)partijen 

die niet overtuigd waren, nu inzien dat de bomen niet meer tot in de hemel reiken. 

Ook in de Regio Eindhoven was de sense of urgency aanwezig om tot afstemming van 

woningbouwprogramma’s te komen. Dit gevoel van urgentie kwam met name voort uit het besef van 

onderlinge afhankelijkheid bij een te grote plancapaciteit. Deze plancapaciteit is hierdoor significant 

naar beneden bijgesteld. Toch wordt de urgentie om ook op het lokale schaalniveau af te stemmen 

onvoldoende gevoeld. Financiële belangen en het uitzicht op groei op termijn spelen hierbij een belangrijke 

rol. In de Metropoolregio Amsterdam was de sense of urgency eveneens groot om op regionale schaal 

ontwikkelingskaders op te stellen. Deze overkoepelende visie werkte door in de formele planfiguren van 

de deelnemende overheden. Echter is sinds de aanvang van de crisis het gedeelde gevoel van urgentie 

om de gezamenlijke woningbouwambities te realiseren afgenomen. Op het lagere schaalniveau wordt 

in de onderzochte groeiregio’s dan ook bijna niet tot afstemming van bouwprojecten gekomen om de 

regionale bouwambities te kunnen realiseren. 

Leiderschap
Op het gebied van leiderschap speelt de ‘mate van institutionalisering’ niet per se een belangrijke rol 

in de onderzochte regio’s. In een regio als het formele Samenwerkingsverband Regio Eindhoven werd 

bijvoorbeeld niet meer leiderschap getoond om tot regionale afspraken te komen in vergelijking met 

het informele samenwerkingsarrangement Regio Achterhoek. Ook hier speelt de socio-economische 

situatie een veel prominentere rol. Immers is bij zowel het formele Parkstad Limburg als de informele Regio 
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Achterhoek sprake van een regiobrede samenwerking waarbij niet alleen overheden een belangrijke 

leidersrol op zich nemen, maar ook een aantal marktpartijen. In zowel de Regio Achterhoek als Parkstad 

Limburg hebben in eerste instantie woningbouwcorporaties het voortouw genomen om het belang van 

regionale afstemming van woningbouwprogramma’s te agenderen. Een belangrijke drijfveer hiervoor was 

de socio-economische situatie in de regio.

In de Regio Eindhoven en de Metropoolregio Amsterdam is het leiderschap wat minder aanwezig. Voor 

beide regio’s geldt dat de stip op de horizon is bepaald en dat het nu aan komt op de uitwerking op het 

lokale schaalniveau. Het feit dat hier wat minder leiderschap wordt getoond om een brede afstemming te 

bereiken die vervolgens zowel op het kwantitatieve als het kwalitatieve vlak doorwerkt op lokale schaal, 

valt te verklaren uit het feit dat de urgentie om echt tot dergelijke afspraken te komen minder groot is 

dan in de krimpregio’s. Wanneer de crisis in de woningbouwmarkt langer aan zal houden, zal ook de 

urgentie in deze groeiregio’s toenemen om ook hier op lokaal niveau een betere prioritering en fasering 

van woningbouwprojecten overeen te komen. Kijkende naar de krimpregio’s zal stevig leiderschap voor 

het lokale schaalniveau in de groeiregio’s in dat opzicht vermoedelijk vanzelf toenemen als de nood groter 

wordt. 

Netwerk
Op het gebied van netwerken speelt de mate van institutionalisering een rol, maar deze is niet 

doorslaggevend. Aan de ene zijde zijn de samenwerkingsarrangementen in de Wgr-plus regio’s al 

verzekerd van een krachtig regionaal netwerk. Dit is terug te vinden in de Regio Eindhoven waar het RRO-

gebied Zuidoost dankzij het SRE veel grotere stappen heeft weten te maken dan de overige regio’s in de 

provincie waar de regionale samenwerking nu pas langzaam vorm begint te krijgen. Hetzelfde geldt voor 

het netwerk in Parkstad Limburg, wat ook ver vooruit loopt op de ontwikkelingen elders in de provincie. 

Aan de andere kant kan niet gezegd worden dat de mate van institutionalisering doorslaggevend is omdat 

ook in de Regio Achterhoek een krachtig netwerk van verschillende partijen is ontstaan. Ook hier lijkt de 

socio-economische situatie van de regio weer een belangrijkere stempel te drukken op de samenwerking. 

Immers is er in de onderzochte krimpregio’s sprake van een hechter netwerk ten opzichte van de 

groeiregio’s. Dit kan verklaard worden uit de onderlinge afhankelijkheid en de urgente noodzaak om 

gezamenlijk op te trekken. Hierdoor zijn ook marktpartijen veel intensiever betrokken bij de samenwerking. 

Prisoner’s	dilemma
In iedere onderzochte regio blijft het prisoner’s dilemma op de achtergrond een belangrijke rol spelen. 

De mate van institutionalisering van de Wgr-plus regio’s zorgt er in die zin niet voor dat het prisoner’s 

dilemma een kleinere rol gaat spelen. De verschillende partijen zijn tot regionale afspraken gekomen, 

maar het eigen belang blijft een sterke drijfveer bij de doorwerking van deze afspraken op het lokale 

schaalniveau. Te grote groeiambities in de krimpregio’s worden op dit moment getemperd door de crisis 

op de woningbouwmarkt, maar wanneer de woningmarkt weer wat aantrekt, dan is het de vraag of alle 

partijen zich aan de gemaakte afspraken blijven houden. De uitvoering van deze afspraken blijft immers 

een kwestie van goede wil en regionaal commitment. Dat de Regio Parkstad Limburg een sterke lobby 

heeft gevoerd om de formele Wgr-plus status toegekend te krijgen, heeft uiteindelijk niet geresulteerd 

in het beoogde effect om bindende afspraken te realiseren zodat partijen niet zouden afhaken tijdens 

het samenwerkingstraject. Ondanks dat de samenwerking hier erg goed stand houdt, is ook dit 

samenwerkingsarrangement nog steeds overgeleverd aan de vrijwillige bereidheid van partijen om zich 

te committeren aan de gemaakte regionale afspraken. In dat opzicht hebben gemeenten nog steeds 

veel beleidsvrijheid. De provincie is de enige partij die kan waarborgen dat individuele partijen zich aan 

de afspraken houden. Dit bestuurlijk orgaan heeft immers de benodigde instrumenten om freeriding te 

voorkomen. De Provincie Gelderland stuurt dan ook actief op de ontwikkelingen in nauwe samenwerking 

met de Regio Achterhoek. Tot nu toe is er een breed vertrouwen aanwezig en ingrepen zijn dan ook nog 

niet noodzakelijk geweest. Bij Parkstad Limburg heeft de provincie gekozen voor een terughoudende rol. 

Hier is het dan ook voornamelijk de regio zelf dat de kaders voor ontwikkeling bepaalt. Vanwege deze lage 
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6
doorzettingsmacht van de provincie, is er in Parkstad Limburg geen afdwingbare juridische wetgeving 

aanwezig om freeriding te voorkomen. Op dit moment is onderling vertrouwen de belangrijkste basis 

geweest voor de samenwerking. Ook hier hebben zich nog geen problemen voorgedaan. De vraag is 

echter of dit bij een aantrekkende markt nog steeds zo zal zijn.

De groeiregio’s Eindhoven en de Metropoolregio Amsterdam nemen een bijzondere positie in omdat 

hier op termijn weer een zeer belangrijke groeimarkt aanwezig is op het gebied van de woningbouw. 

Vanwege de crisis op de woningmarkt worden in beide regio’s op dit moment de streefaantallen voor de 

woningafzet niet gehaald. In beide regio’s kan dit grote gevolgen hebben voor de woningbouwambities 

die op termijn in potentie wel aanwezig zijn. Vanwege de huidige stagnatie op de woningbouwmarkt is het 

essentieel om op lokaal niveau een betere prioritering en fasering van woningbouwprojecten overeen te 

komen. Op dit moment komt dat in beide regio’s maar zeer moeilijk van de grond. De financiële belangen 

van de betrokken partijen die hiermee gemoeid gaan wegen nog te zwaar. Voor de korte termijn op lokale 

schaal speelt het prisoner’s dilemma dus een belangrijke rol in deze groeiregio’s. Op termijn is er immers 

nog steeds sprake van een aanzienlijke groeimarkt.  

Draagvlak
Op het gebied van draagvlak speelt de mate van institutionalisering een ondergeschikte rol ten opzichte van 

de socio-economische situatie van de regio. Toch wordt bij de informele samenwerkingsarrangementen 

duidelijk aangegeven dat de vrijwillige basis van de samenwerking belangrijk is geweest bij het komen 

tot afspraken. Hierdoor is er sterk vanuit een collectief belang gehandeld en werd voorkomen dat 

partijen enkel vanuit het eigen belang naar de samenwerking keken. Daardoor zijn de afspraken bij de 

informele samenwerkingsarrangementen met een breed draagvlak tot stand gekomen. Aan de andere 

kant blijkt niet uit de onderzochte formeel geïnstitutionaliseerde samenwerkingsarrangementen 

dat het draagvlak voor maatregelen hier veel kleiner is. De socio-economische situatie van de regio is 

daarentegen wel van invloed. Het draagvlak voor concrete maatregelen is groter in de onderzochte 

krimpregio’s dan in de onderzochte groeiregio’s. In deze regio’s is de onderlinge afhankelijkheid als gevolg 

van de socio-economische situatie namelijk groter en zijn partijen nog meer op elkaar aangewezen. 

Dit is bijvoorbeeld terug te zien bij de Regio Parkstad Limburg waar belangrijke inspanningen worden 

geleverd om het strategisch voorraadbeheer van de 11 woningbouwcorporaties op elkaar af te stemmen. 

Wanneer dergelijke mechanismen op gang komen dan is dat een teken van een breed draagvlak voor 

maatregelen onder de verschillende partijen. In de Regio Achterhoek wordt zelfs geprobeerd om een 

stap verder te komen door het vraagstuk van de demografische transitie in de regio niet enkel meer 

sectoraal te benaderen. In de werkplaats ‘Vitale leefomgeving’ wordt serieus gekeken naar een integrale 

aanpak voor wonen, voorzieningen en economische vitaliteit. Aan de hand van deze voorbeelden wordt 

duidelijk dat de onderzochte krimpregio’s een paar stappen verder zijn op het gebied van regionaal 

draagvlak in vergelijking met de onderzochte groeiregio’s. Ook hier speelt de socio-economische situatie 

een doorslaggevende rol. Toch blijkt dat in alle onderzochte regio’s het draagvlak voor maatregelen op 

de proef wordt gesteld naar mate de plannen concreter worden. Op het regionale schaalniveau wordt 

gepraat over tamelijk abstracte cijfers, maar wanneer het aan komt op de uitvoering van de afspraken rond 

deze cijfers, dan gaan lokale belangen een veel grotere rol spelen. Immers worden lokale bestuurders niet 

afgerekend op wat ze voor de regio doen, maar voor de eigen gemeente of organisatie. Hier ontstaat een 

belangrijk spanningsveld dat in alle vier de casestudyregio’s naar voren komt.

Visie
In alle onderzochte regio’s zijn de gezamenlijke uitgangspunten op het gebied van wonen omgezet in een 

regionale visie. Daarbij krijgt het kwaliteitsaspect steeds meer aandacht in de visies. Dit is een belangrijke 

ontwikkeling, omdat woningbouwafspraken niet enkel en alleen over kwantitatieve aspecten gaan. De 

deelnemende partijen van de samenwerkingsarrangementen hebben deze regionale visies overgenomen 

in hun lokale beleid. Gezien de eenduidige aanpak is er geen parallel te trekken naar de mate van 

institutionalisering van het samenwerkingsarrangement. Op het gebied van de socio-economische context 
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zijn wel verschillen te duiden. Dit komt aan de orde wanneer verder wordt ingezoomd op de inhoud van de 

woonvisies. In de visies van de groeiregio’s wordt namelijk nauwelijks gesproken over afstemming, fasering 

of prioritering. Toch is ook hier grote behoefte aan dergelijke stappen met een doorwerking in het regionale 

woningbouwprogramma. Ondanks het feit dat in de onderzochte krimpregio’s eveneens nog belangrijke 

stappen moeten worden gezet bij de doorvertaling naar het lokale schaalniveau, spelen deze regionale 

woonvisies wel meer in op dit proces van afstemming, fasering en prioritering. Daarnaast worden deze 

visies gekenmerkt door een erg intensieve betrokkenheid van de regionale woningbouwcorporaties bij 

het opstellen daarvan. Vanwege de urgente noodzaak voor de regionale partners om tot een afstemming, 

fasering en prioritering in de regio te komen, speelt de socio-economische situatie van de onderzochte 

regio’s wel een rol van betekenis bij het komen tot een regionale woonvisie. 

Het verband tussen de interactieproces-factoren en effectiviteit

In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat de effectiviteit van een regionaal samenwerkingsarrangement 

gepaard gaat met het behalen van efficiëntie, het maatschappelijk resultaat en innovaties. In lijn met 

die gedachte is de strategie van een regionaal samenwerkingsarrangement voor de afstemming van 

woningbouwprogramma’s effectief wanneer:

… de regio er in slaagt om het collectief belang om te zetten in concrete initiatieven om tot afstemming van 

woningbouwprogramma’s te komen door toedoen van het samenwerkingsarrangement.

Het is belangrijk om voorop te stellen dat iedere onderzochte regio significante slagen heeft weten 

te maken met betrekking tot regionale afstemming op het gebied van wonen dankzij de aanwezige 

samenwerkingsarrangementen. Toch blijkt uit de beschrijving van de casussen in hoofdstuk 5 dat niet 

ieder samenwerkingsarrangement even effectief is. Alle onderzochte regio’s slaagden erin om het collectief 

belang om te zetten naar een concrete visie. Maar met name de doorwerking daarvan in beleidsstrategieën, 

zoals een regionale woningbouwprogrammering of een herstructureringsvisie, dat verschilt per regio. 

Hierdoor verschillen ook de resultaten op het gebied van afstemming, prioritering en fasering. Dit geldt met 

name voor de doorwerking op het lokale schaalniveau. De casestudyregio’s met een socio-economische 

situatie van krimp blijken in dat opzicht veel verder te zijn dan de onderzochte groeiregio’s. Het echt 

doorpakken dat gebeurt dankzij de aanwezige samenwerkingsarrangementen in de krimpregio’s steeds 

meer, maar in de groeiregio’s blijft dit een beetje op de achtergrond hangen. Daarnaast is in de krimpregio’s 

de aandacht voor het kwaliteitsaspect groter dan in de onderzochte groeiregio’s. In de groeiregio’s ligt de 

nadruk voornamelijk op de beheersing van het aantal toevoegingen, waar in de krimpregio’s de aandacht al 

steeds meer verschuift naar het ontwikkelen van de nieuwbouwplannen in samenhang met de bestaande 

voorraad. Waar welk type woning moet worden toegevoegd in relatie tot de bestaande voorraad, daar 

loopt de Regio Parkstad Limburg duidelijk voorop. Op regionale schaal worden hier plannen gemaakt om 

de bestaande voorraad te herstructureren en de nieuwbouwactiviteiten hier op af te stemmen. Aan de 

andere kant scoort de Regio Achterhoek weer beter op het integrale karakter voor regionale afstemming. 

Wanneer er immers serieus moet worden gekeken naar de woningbouwopgave in de verschillende regio’s, 

dan moet de discussie niet enkel gaan over waar er welk type woning moet worden toegevoegd in relatie 

tot de bestaande voorraad. De discussie moet veel breder worden bezien en niet enkel sectoraal. Door 

een integrale discussie over wonen, voorzieningen en economische vitaliteit te voeren, kan tot de kern 

van de regionale opgave worden doorgedrongen, waardoor al deze aspecten in onderlinge samenhang 

kunnen worden ontwikkeld. Ondanks het feit dat deze discussie nu pas net op gang begint te komen, 

moge het duidelijk zijn dat het samenwerkingsarrangement in de Regio Achterhoek hier de belangrijkste 

vooruitgang boekt. 
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Beantwoording	deelonderzoeksvraag	6

Wat is het verband tussen de gecombineerde uitkomsten van interactieproces-factoren en de effectiviteit om tot 

regionale afstemming van woningbouwprogramma’s te komen?

Uit deze analyse in paragraaf 1 komt naar voren dat de krimpregio’s door toedoen van de aanwezige 

samenwerkingsarrangementen het meest effectief zijn bij het komen tot regionale afstemming van 

woningbouwprogramma’s. Onder invloed van de socio-economische situatie van de regio speelden de 

interactieproces-factoren ‘sense of urgency’, ‘leiderschap’, ‘netwerk’ en ‘draagvlak’ een onderscheidende rol 

bij de effectiviteit om tot regionale afstemming van woningbouwprogramma’s te komen. Daarbij loopt 

Parkstad Limburg duidelijk voorop wanneer gekeken wordt naar afstemming van de nieuwbouwactiviteiten 

die nog noodzakelijk zijn, in samenhang met het herstructureren van de bestaande voorraad. De Regio 

Achterhoek loopt juist weer voorop bij het bezien van de opgave in een breder perspectief. Zij staan voor 

een integrale aanpak van wonen in samenhang met voorzieningen en economische vitaliteit.

Conclusie

In hoofdstuk 1 werd het conceptueel model van dit onderzoek gepresenteerd. Voor de volledigheid 

is deze nogmaals weergegeven in figuur 6.1. Gedurende dit onderzoek is aan de hand van zes 

deelonderzoeksvragen toegewerkt naar de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. 

Daarbij staat het verband tussen de effectiviteit van regionale samenwerkingsarrangementen voor 

afstemming van woningbouwprogramma’s en de institutionele- en socio-economische context van dat 

samenwerkingsarrangement centraal. Op basis van de synthese uit de voorgaande paragraaf wordt hier 

antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag.

Figuur 6.1: Conceptueel model

Beantwoording	hoofdonderzoeksvraag

Bestaat er een verband tussen de effectiviteit van regionale samenwerkingsarrangementen voor 

afstemming van woningbouwprogramma’s en de institutionele- en socio-economische context van dat 

samenwerkingsarrangement?

Op basis van de onderzoeksresultaten en de daaruit volgende synthese uit paragraaf 1 van dit hoofdstuk, 

kan worden geconcludeerd dat de ‘mate van institutionalisering’ van het samenwerkingsarrangement 

nauwelijks van invloed is op de effectiviteit van het samenwerkingsarrangement om tot regionale 

afstemming van woningbouwprogramma’s te komen. De interactieproces-factoren werden niet 

Onafhankelijke variabele:
type samenwerkings-

arrangement naar ‘institutionale 
context’ en ‘socio-economische 

context’

Afhankelijke variabele:
mate van afstemming

Mediërende variabele:
Interactieproces-factoren 

samenwerking
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aantoonbaar onderscheidend beïnvloed door de contextuele factor ‘mate van institutionalisering’ van het 

samenwerkingsarrangement. Er is dan ook geen duidelijk verband aan te tonen tussen de effectiviteit 

van de formele samenwerkingsarrangementen in relatie tot de informele samenwerkingsarrangementen. 

Toch is hier een belangrijke kanttekening op zijn plek. Naarmate de regionale afspraken concreter worden 

en hun doorwerking moeten vinden in de strategie van de lokale partners, groeit de behoefte om deze 

afspraken te formaliseren. Hier wordt in de volgende paragraaf dieper op in gegaan.    

Uit de synthese in paragraaf 1 van dit hoofdstuk is gebleken dat de contextuele factor ‘socio-economische 

situatie’ van de regio wel degelijk van invloed is op de effectiviteit om tot regionale afstemming van 

woningbouwprogramma’s te komen. Deze factor heeft de mediërende variabele uit figuur 6.1 dermate 

beïnvloed dat de onderzochte krimpregio’s effectiever bleken dan de onderzochte groeiregio’s, bij het 

regionaal afstemmen van beleid op het gebied van wonen. Ondanks dat ook in de groeiregio’s belangrijke 

stappen vooruit zijn gezet op het gebied van afstemming, blijkt dat in de krimpregio’s de doorwerking van 

deze afspraken op het lokale niveau een betere navolging hebben. Het echt doorpakken op het gebied 

van afstemming, prioritering en fasering op lokale schaal, daar lopen de krimpregio’s al een paar stappen 

voor, terwijl deze doorwerking van de afspraken op het lokale schaalniveau wat op de achtergrond blijft 

hangen in de groeiregio’s. Met name de interactieproces-factoren ‘sense of urgency’, ‘leiderschap’, ‘netwerk’ 

en ‘draagvlak’ werden dermate beïnvloed door de socio-economische situatie van zowel Parkstad Limburg 

als de Regio Achterhoek, dat zij een onderscheidende rol speelden bij de effectiviteit van de regionale 

samenwerkingsarrangementen om tot afstemming van woningbouwprogramma’s te komen. 

Aanbevelingen

In deze paragraaf worden een aantal aanbevelingen gegeven, volgend uit de conclusie van het onderzoek. 

Deze zijn uitgesplitst naar de ‘mate van institutionalisering’ van samenwerkingsarrangementen en de 

‘socio-economische situatie’ van regio’s. 

Mate	van	institutionalisering

Uit het onderzoek komt naar voren dat de ‘mate van institutionalisering’ van het samenwerkingsarrangement 

nauwelijks een rol speelt bij de effectiviteit om tot regionale afstemming van woningbouwprogramma’s te 

komen. Hieruit volgt dat een aanbeveling zou kunnen zijn om de discussie over de bestuurlijke structuur 

van Nederland te stoppen en vast te houden aan de bestaande structuur. Dit zou in lijn zijn met de 

gedachte uit bijlage 2 van Gualini & Salet. Zij betogen namelijk dat de bestaande bestuurlijke structuur 

voldoende is toegerust op het adresseren van vraagstukken met een sterk regionaal karakter. Het is dan 

ook niet zinvol om telkens de huidige structuur ter discussie te stellen. Een formalisering van regionale 

samenwerkingsarrangementen zou in dat opzicht ook niet aan de orde zijn. Toch wijst dit onderzoek een 

andere richting uit. Immers komt in iedere casus naar voren dat hoe verder het samenwerkingsarrangement 

vordert met de samenwerking, hoe meer de noodzaak groeit voor meer centrale regie en het formaliseren 

van de afspraken. 

Ondanks dat dit onderzoek onderschrijft dat een formele status van de regio niet van doorslaggevend belang 

is bij de effectiviteit van het samenwerkingsarrangement om tot afstemming van woningbouwprogramma’s 

te komen, geldt dit dus enkel voor de eerste fasen van het samenwerkingsproces. Immers is bij alle 

onderzochte samenwerkingsarrangementen tot een gezamenlijk gedragen visie gekomen. De fase die nu 

aanbreekt voor de samenwerkingsarrangementen staat niet meer in het teken van grove koersbepalingen 

en abstracte cijfers. Nu breekt juist het moment aan waarbij dit beleid moet worden doorvertaald naar het 

lagere schaalniveau. Naarmate de maatregelen concreter worden, blijkt ook wat de deelnemende partijen 

moeten inleveren ten behoeve van het collectief. Hierbij komt de interactieproces-factor van het prisoner’s 

dilemma wederom naar voren. Het onderzoek toont aan dat deze factor bij alle casestudygebieden een 

grote rol speelt. De vraag is dan ook sterk of de gezamenlijke afspraken in blijvende mate steun zullen 
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6
ontvangen in de toekomst. Daarnaast moet blijken of dat individuele partijen ook werkelijk bereid zijn 

om water bij de wijn te doen en zich niet ten koste van de ander onthouden van de gemaakte afspraken. 

Op dit moment zorgt de crisis op de woningmarkt dat de echte clash niet plaatsvindt in de krimpregio’s. 

Hierdoor is het voor zo goed als alle partijen duidelijk dat het ook werkelijk minder moet. Maar wanneer de 

markt weer wat aantrekt, is het natuurlijk de vraag of het regionaal commitment in stand blijft. Daarom is er 

behoefte aan meer centrale regie en minder vrijblijvende afspraken. Deze redenering is niet anders bij de 

onderzochte groeiregio’s. Ook hier groeit de behoefte aan meer regie en formalisering van de afspraken. 

Immers werd aan de hand van de casestudy van de Regio Eindhoven duidelijk dat het op regionale schaal 

vastleggen wie wat op welk moment bouwt op dit moment nog onvoldoende aandacht krijgt. Ook voor 

de Metropoolregio Amsterdam geldt dat het nu zaak is om tot een goede afstemming, prioritering en 

fasering te komen om de ambitieuze streefcijfers voor 2040 te kunnen realiseren. Ook hier is behoefte aan 

centrale regie en een bepaalde formalisering van de samenwerking, zodat partijen elkaar voor de langere 

termijn ook kunnen vertrouwen en dat niet na verloop van tijd toch weer een individuele koers wordt 

gevaren.

Van de onderzochte casestudyregio’s is op dit moment Parkstad Limburg de onderscheidende partij 

die de belangrijkste regiefunctie op zich neemt. Maar eigenlijk is helemaal niet bekend tot hoe ver 

deze bevoegdheid werkelijk reikt. Immers heeft de regio niet het wettelijk instrumentarium om hier 

daadwerkelijk op in te kunnen spelen. Het is dan ook niet per se noodzakelijk dat een regio deze centrale 

regie zelf voert. Vanuit die gedachte is eigenlijk de provincie op dit moment de aangewezen partij om 

meer regie te voeren op de ontwikkelingen binnen een regio. Ondanks dat de Provincie Noord-Brabant 

en de Provincie Gelderland in belangrijke mate de kaders bepalen voor de bouwontwikkelingen in 

respectievelijk de Regio Eindhoven en de Regio Achterhoek, blijkt uit de gesprekken dat de provincies 

tamelijk terughoudend zijn met een sterke regierol. Om tot formelere afspraken te komen, die ook op 

termijn de bijdrage van iedere partij kunnen garanderen, zou de provincie actiever kunnen sturen door 

haar beschikbare instrumentarium beter in te zetten. Aan de andere kant gaat deze redenering van 

hiërarchisch sturen in een formele structuur ervan uit dat het mogelijk is om exact te prognosticeren en 

te plannen wat er precies nodig is aan woningbouw in de toekomst. Hierin zit natuurlijk een significante 

onzekerheid, omdat prognoses vaak om de zoveel tijd grondig worden bijgesteld. Sturen op contingenten 

behoort in dat opzicht ook tot het zogenaamde ‘oude denken’. In dat opzicht zou het goed zijn op een 

andere manier naar sturing te kijken. Er kan namelijk ook voor gekozen worden om op een andere manier 

regels te stellen aan woningbouwontwikkelingen in een regio. Een voorbeeld hiervan is dat nieuwbouw 

enkel wordt toegestaan wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 

om de randvoorwaarde dat 70% van de nieuwbouw binnen bestaand stedelijk gebied gerealiseerd moet 

worden. Een ander voorbeeld van een voorwaarde is de toepassing van concentratiebeleid. Daarbij 

moeten nieuwe ontwikkelingen passen binnen een concrete provinciale visie die nader ingaat op welke 

locaties in de toekomst wordt ingezet wat betreft economische activiteit en de daarmee samenhangende 

concentratie van bepaalde functies. Het is dan wel noodzakelijk dat de provincie hier ook concreet een 

ruimtelijke beleidsvisie op ontwikkelt. 

Socio-economische	situatie

Dit onderzoek toont aan dat de socio-economische situatie van een regio een belangrijke rol 

speelt bij de effectiviteit van een regionaal samenwerkingsarrangement om tot afstemming van 

woningbouwprogramma’s te komen. De sense of urgency van de problemen en kansen die voortkomen 

uit een socio-economische situatie van krimp, zorgen er voor dat de samenwerkingsarrangementen in 

de onderzochte krimpregio’s een aantal stappen voor lopen op de onderzochte groeiregio’s. De sense 

of urgency bij een socio-economische situatie van krimp speelt hierbij een grote rol. Als gevolg van 

deze acute noodzaak wordt in de krimpregio’s meer leiderschap getoond, het draagvlak voor regionale 

maatregelen op lokale schaal is groter en het netwerk van de samenwerkende partijen blijkt hechter en 

diverser van aard. Dit werkt vervolgens ook door in de resultaten van deze samenwerkingsarrangementen. 
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Hier kan lering uit worden getrokken. Het is daarom verstandig om ook in groeiregio’s de samenwerking 

rond een urgent thema te creëren. Ondanks dat de acute noodzaak voor groeiregio’s zich veel minder 

aandient om ook op het kleiner schaalniveau tot afstemming, prioritering en fasering te komen, is deze tijd 

van crisis misschien wel het juiste moment om partijen tot een intensievere samenwerking te bewegen. 

Onder het alom bekende motto “Never waste a good crisis”, moet nu juist doorgepakt worden. Alleen dan 

is het mogelijk om tot een intensievere regionale samenwerking te komen en de bouwproductie in deze 

groeiregio’s weer op een voldoende niveau te brengen. 

Reflectie & vervolgonderzoek

De afsluiting van deze studie staat in het teken van een reflectie op het onderzoek. Op basis van de 

beperkingen die uit het onderzoek voortvloeien wordt in deze paragraaf aangegeven op welke vlakken 

vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Wetenschappelijke relevantie

Het gehanteerde theoretisch kader blijkt erg bruikbaar te zijn geweest bij het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen. Aan de hand van het conceptueel model kon er een duidelijke link worden gelegd 

tussen de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele. De mediërende variabele speelde daarbij 

een centrale rol. De interactieproces-factoren gaven voldoende aanknopingspunten om uiteindelijk de 

effectiviteit van de samenwerkingsarrangementen te kunnen duiden. Gedurende het onderzoek bleek 

echter wel dat de zes interactieproces-factoren op een aantal vlakken veel overlap vertoonden. Dit is te 

verklaren vanuit het feit dat de interactieproces-factoren erg nauw met elkaar samenhangen en elkaar tot 

op zekere hoogte ook beïnvloeden. Ondanks dat dit hier en daar voor wat overlap van onderzoeksresultaten 

leidde, heeft dit verder geen invloed gehad op de uitvoerbaarheid van het onderzoek. 

Het onderzoek richt zich met name op de procesmatige factoren van regionale 

samenwerkingsarrangementen. Gedurende de studie werd echter duidelijk dat er ook een grote behoefte 

bestaat aan kennis over de inhoudelijke succesfactoren bij samenwerkingsarrangementen. Een belangrijke 

vraag daarbij zou kunnen zijn of er criteria zijn aan te wijzen waar regionale afspraken inhoudelijk aan 

moeten voldoen om tot een effectieve regionale afstemming van woningbouwprogramma’s te komen? 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zaken als aan welke locaties prioriteit moet worden verleend binnen een 

regio. Is het bijvoorbeeld belangrijk dat er, voor de ontwikkelruimte die in een regio aanwezig is, enkel 

wordt ingezet op de projecten die zich bij belangrijke vervoersknooppunten bevinden? Tot nu toe heeft 

dit thema van alternatieve sturingsinstrumenten weinig aandacht gekregen. Voor dergelijke vragen over 

inhoudelijke succesfactoren is verder onderzoek noodzakelijk. 

Maatschappelijke relevantie

Vanwege praktische overwegingen is binnen dit onderzoek enkel de nadruk gelegd op het beleidsterrein 

van wonen. Gaandeweg het onderzoek is gebleken dat de vier casestudyregio’s allen een erg verschillende 

strategie hanteren bij het komen tot regionale afstemming van woningbouwprogramma’s. Een van de 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek is een studie naar hoe de discussie over regionale afstemming in 

een breder perspectief geplaatst kan worden. Hierbij zou niet enkel een sectorale benadering centraal 

moeten staan, maar juist een integrale benadering. De discussie over een toekomstbestendige regio in 

zowel groei als krimpgebieden, gaat niet enkel en alleen over woningen. Deze opgave moet veel meer 

worden bezien in onderlinge samenhang met bijvoorbeeld voorzieningen en economische vitaliteit. 

Gezien de politieke discussie rond de afschaffing van de formele status van regionale 

samenwerkingsarrangementen, kan dit onderzoek een relevante bijdrage leveren aan de discussie over 

de bestuurlijke structuur van Nederland. Op het organisatorisch vlak moet met name aandacht besteed 
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worden aan de aanwezigheid van centrale regie. Dit aspect speelt een belangrijke rol op het moment 

dat de regionale afspraken hun doorwerking moeten vinden in het beleid van de lokale partners. Wie 

deze regierol op zich neemt is nog niet eens zo belangrijk. Maar het gaat er wel om dat er een toereikend 

juridisch planologisch instrumentarium wordt toegepast voor centrale regie, zodat ook op langere termijn 

bepaalde zekerheden geboden kunnen worden aan de samenwerkende partners, naarmate de regionale 

afspraken concreter worden. Ook op dit aspect van regionale samenwerking kan vervolgonderzoek erg 

zinvol zijn.

Gebruikte onderzoeksmethodiek

Dit onderzoek maakt gebruik van vier expert-interviews per casestudyregio. Daarbij is gekozen voor 

experts die verschillende partijen vertegenwoordigen. Hierdoor wordt de samenwerking vanuit diverse 

perspectieven belicht, waardoor de kans op een eenzijdig beeld van de samenwerking aanzienlijk is 

verkleind. Daarnaast is er voor gekozen om de respondenten anoniem te houden, waardoor de experts 

vrijer konden spreken, zonder dat zij zich zorgen hoefden te maken over de gevolgen van hun uitspraken. 

Hierdoor zijn ook belangrijke kritiekpunten op het samenwerkingsarrangement naar boven gekomen. 

Uiteindelijk kan met grote tevredenheid worden teruggekeken op de kwaliteit en betrouwbaarheid van 

de onderzoeksresultaten van de 16 respondenten. Zij vertegenwoordigen allen perspectieven die er 

werkelijk toe doen bij regionale samenwerking en bovendien is gesproken met experts die ook werkelijk 

verstand van zaken hebben op het gebied van regionale samenwerking. Toch blijft het onderzoek sterk 

afhankelijk van bepaalde invalshoeken. Met de terugkoppeling is in elk geval de mogelijkheid geboden 

aan respondenten, om ook te reageren op uitspraken van (anonieme) collega’s. Hierdoor zijn belangrijke 

nuanceringen aangebracht bij de onderzoeksresultaten. In lijn met deze ontwikkeling zou het onderzoek 

uitgebreid kunnen worden met een breder toepassingsbereik van expert-interviews per casestudyregio. 

Dit zou met name zinvol kunnen zijn voor vertegenwoordigers van verschillende marktpartijen. Immers 

bleek tijdens het onderzoek dat niet altijd alle relevante marktpartijen worden betrokken bij regionale 

samenwerking. Bij het betrekken van meerdere partijen in vervolgonderzoek, kan de betrouwbaarheid van 

de resultaten verder worden verbeterd.

Validiteit resultaten

In het kader van de validiteit van het onderzoek, is het goed om er in elk geval bewust van te zijn 

dat het voor een deel erg moeilijk is om een vergelijking te maken tussen verschillende regionale 

samenwerkingsarrangementen en de effectiviteit daarvan bij het afstemmen van woningbouwprogramma’s. 

In het kader van een volledig valide onderzoek is het namelijk vrijwel onmogelijk om precies dezelfde 

samenwerkingsarrangementen met elkaar te vergelijken. Naast het feit dat iedere samenwerking een 

geheel eigen cultuur heeft, zijn de resultaten voor de effectiviteit van een samenwerkingsarrangement 

ook afhankelijk van de beleidsfase waarin het samenwerkingsarrangement verkeert. Dit levert dan ook 

gegevens op die karakteristiek zijn voor een bepaalde fase van het beleidsproces. Toch zegt het onderzoek 

wel degelijk iets over de effectiviteit van regionale samenwerkingsarrangementen om tot afstemming 

van woningbouwprogramma’s te komen, zo blijkt uit de conclusie en de aanbevelingen in dit hoofdstuk. 

Desalniettemin is dit onderzoek voornamelijk verkennend van aard. Dat betekent dat er slechts sprake is 

van een kleine studie van een beperkt aantal casussen en een beperkt aantal experts. Daarom dient het 

onderzoek uitgebreid te worden met een analyse van meerdere samenwerkingsarrangementen om te 

zien of de bevindingen overeind blijven.
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Bijlagen



Bongenkamp Aalten

De woningbouwmarkt en plancapaciteit in groei- en krimpregio’s

Als reactie op toekomstige dalende inwoneraantallen wordt vaak massaal door lokale en regionale 

overheden gekozen voor vergroting van de kwaliteit van de woningvoorraad en stimulansen voor de 

werkgelegenheid. Met deze strategie proberen gemeenten hun eigen inwoners te binden en nieuwe 

inwoners aan te trekken. Toch is er nog veel onduidelijkheid over deze strategie omdat de veronderstellingen 

- dat bevolkingsgroei de voorzieningen op peil houdt en werken wonen volgt - niet bewezen zijn (Van 

Dam et al., 2006, pp. 7-13). Daarnaast ligt concurrentie tussen plaatsen op de loer wat uiteindelijk kan 

leiden tot onrendabele ruimtelijke investeringen en onomkeerbare ruimtelijke ontwikkelingen (Van Dam 

et al., 2006, pp. 7-13). Ook groeiregio’s kampen met vergelijkbare problemen, alleen hier komt juist een 

ondercapaciteit aan plannen regelmatig voor. Figuur 1.1 uit hoofdstuk 1 liet al een grove schatting van deze 

situatie zien. De crisis in de bouw versterkt deze ontwikkeling. In beide situaties is complementariteit van 

woonmilieus vaak het belangrijkste probleem. Gemeenten beconcurreren elkaar om dezelfde doelgroepen 

en het woningbouwprogramma is veelal eenzijdig van aard. Dit terwijl specialisatie en segmentering juist 

gewenst zijn (Cüsters, 2011, pp. 229-233). Regionale samenwerking is daarom essentieel in zowel groei- als 

krimpregio’s, maar het Ruimtelijk Planbureau benadrukt dat deze samenwerking niet gemakkelijk van de 

grond komt (Van Dam et al., 2006, pp. 7-13). Deze bijlage gaat dieper in op de achterliggende motieven 

voor regionale afstemming van woningbouwprogramma’s. 

Het	disfunctionerende	mechanisme	van	vraag	en	aanbod	op	de	woningmarkt

De woningmarkt is een bijzondere markt. Het eenvoudige marktmechanisme van vraag en aanbod werkt 

moeilijk in geval van de woningmarkt en er is dan ook geen sprake van een perfecte markt. Indien er 

immers sprake zou zijn van volledige marktwerking leidt een extra vraag naar woningen tot een hogere 

woningprijs. Deze hogere woningprijs zou vervolgens weer extra aanbod uitlokken of de vraag temperen, 

waarna uiteindelijk vraag en aanbod naar elkaar toe gaan en een nieuw marktevenwicht gevormd wordt 

(De Wildt et al., 2005, pp. 151-168). Ondanks dat er wel economische wetten gelden op de woningmarkt, 

pakt de werking ervan anders uit. De oorzaak hiervan is de inelasticiteit van het aanbod als gevolg van de 

lange ontwikkeltijd. Er bestaat vaak een geruime tijd tussen het moment van initiatief en de oplevering 

(Verwest et al., 2008a, pp. 96-97). De bouw reageert namelijk niet of vertraagd op een vraagtoename, 

omdat nieuw woningaanbod de uitkomst is van complexe afspraken tussen bouwondernemingen, 

projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, politiek en particulieren (De Wildt et al., 2005, p. 12). 

Andersom geredeneerd geldt hetzelfde. Immers reageert het woningbouwaanbod bij een dalende vraag 

eerder met lagere prijzen dan met sloop van woningen. Snel en eenvoudig anticiperen met het aanbod 

op de vraag is dus erg moeilijk. Toch kan bijvoorbeeld in een situatie met demografische krimp gekozen 

worden voor sloop of herstructurering van de meest onaantrekkelijke delen van woonwijken. Hiermee 

kan het woningbouwaanbod aangepast worden aan de vraag. Vanuit het perspectief van de neoklassieke 

economie wordt een dergelijke ingreep als onwenselijk gezien omdat daarmee het aanbod wordt 

verkleind (Van Dam et al., 2006, pp. 73-79). Overaanbod zou juist moeten leiden tot lagere woningprijzen 

waardoor een grotere groep woningzoekenden in aanmerking kan komen voor deze woningen, waarna 

vanzelf weer een marktevenwicht wordt gevormd. Op deze manier ingrijpen in het aanbod van woningen 

wordt vanuit de neoklassieke economie dus beschouwd als marktverstoring. Van Dam et al. (2006, pp. 73-

79) betogen echter dat in het geval van de woningmarkt, de tendens van markten om tot een evenwicht 

te komen slechts in theorie juist is. De praktijk wijst namelijk anders uit. Leegstand is niet enkel een tijdelijke 

frictie in de woningmarkt en hangt eerder samen met regionaal-economische ontwikkelingen. Daarnaast 

is geconcentreerde leegstand een goede indicator van bestaande woonvoorkeuren op het vlak van 

specifieke woningtypen en typen woonomgevingen. Het gevolg is dat zelfs zeer lage woningprijzen nog 

niet per definitie leiden tot de garantie dat bepaalde huizen ook daadwerkelijk verkocht en bewoond 

worden (Van Dam et al., 2006, pp. 73-79). Leegstand heeft bovendien een negatieve uitstraling op de 

rest van de wijk. Hierdoor komt de taak conform Artikel 22 van de Nederlandse Grondwet in het geding. 

De Grondwet stelt namelijk dat het Rijk zorg dient te dragen voor ‘de bevordering van voldoende 
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woongelegenheid’ voor de inwoners van haar grondgebied (Van der Wouden et al., 2006, pp. 35-37). Deze 

zorg beperkt zich niet enkel tot omvang van de voorraad, maar strekt ook juist tot de kwaliteit ervan. 

Het	bijstellen	van	gemeentelijke	woningbouwprogramma’s	

Het Rijk bepaalt voor een groot deel hoeveel nieuwbouw er komt en waar (en dus ook waar niet) (Van 

Dam et al., 2006, pp. 113-114). De voormalig minister van VROM heeft met iedere provincie een convenant 

‘woningbouwafspraken voor de periode 2005-2010’ afgesloten. Deze afspraken hadden betrekking op 

het aantal te bouwen nieuwbouwwoningen en de daarmee samenhangende voorzieningen. Voor de 

toekenning van zogenaamde woningbouwcontingenten baseert het Rijk zich allereerst op prognoses, 

maar daarnaast wordt er ook onderhandeld. Zo kan het voor komen dat perifere regio’s, die snel te maken 

zouden krijgen met krimp, toch meer mogelijkheden kregen voor nieuwbouw. Bij deze toewijzing wegen 

argumenten van gelijke verdeling zwaar mee (Van Dam et al., 2006, pp. 113-114). Nu de afspraken te ruim 

blijken te zijn voor met name de perifere gebieden, moeten de plannen bijgesteld worden. Hierbij is ten 

minste een fasering van de uitvoering noodzakelijk, maar het (deels) schrappen van plannen kan niet 

uitgesloten worden. De praktijk leert dat gemeenten moeilijk tot dergelijke stappen over gaan (Van Dam 

et al., 2006, pp. 113-114). Hieraan liggen een aantal redenen ten grondslag. 

Allereerst mogen gemeenten sinds 1986 inkomsten vergaren op de grondtransacties binnen hun 

gemeente (Van Dam et al., 2006, pp. 113-114). Inmiddels vormen deze grondexploitatiegelden 

een belangrijke inkomstenbron voor veel gemeenten. Voor met name de groeigemeenten is de 

verdiencapaciteit uit grondopbrengsten groot, maar juist de krimpgemeenten in de periferie hebben 

weinig nieuwbouwmogelijkheden, waardoor zij weinig kunnen verdienen. Op dit moment zijn er nog geen 

mogelijkheden waardoor grote financiële verschillen tussen gemeenten kunnen worden verdisconteerd 

met een verdeelsleutelconstructie van het gemeentefonds. Daarom blijft het aantrekkelijk voor gemeenten 

om actief grondbeleid te voeren. Het als gemeente zelf actief op de grondmarkt bewegen, vormt in 

krimpgebieden grote risico’s. Immers biedt actief grondbeleid in tijden van groei al geen garanties. In 

een situatie met krimp kan het zelfs leiden tot een overcapaciteit ten aanzien van uitbreidingslocaties, 

waardoor verlies geleden kan worden op grondtransacties en de gemeente in financiële problemen kan 

raken. Ondanks dit gevaar, blijven toch veel krimpende gemeenten actief grondbeleid voeren, omdat bij 

succesvolle projecten de gelden gebruikt kunnen worden om de nodige en vaak kostbare herstructurering 

te kunnen bekostigen (Van Dam et al., 2006, pp. 113-114). Een tweede reden voor terughoudende reacties 

bij het terugschroeven van woningbouwprogramma’s is de gebondenheid aan contracten. Gemeenten 

hebben vaak afspraken vastgelegd met marktpartijen die moeilijk te verbreken zijn (Van Dam et al., 2006, pp. 

113-114). Behalve juridische redenen spelen als laatste financiële redenen ook een rol. Bij het niet nakomen 

van woningbouwafspraken kunnen gemeenten namelijk gekort worden op hun Besluit Locatiegebonden 

Subsidie (BLS). Dit is een financiële bijdrage die het Rijk verleent aan de provincies en doorberekend wordt 

aan gemeenten ter compensatie van onrendabele en bovenmatige investeringen bij grondverwerving of 

locatieontwikkeling (Van Dam et al., 2006, pp. 113-114). 

Verwest et al. (2010) voegen hier bovendien de angst voor freeriding als reden aan toe. Gemeenten zijn 

erg huiverig voor het feit dat buurgemeenten hun regionale afspraken niet na zullen komen als eenmaal 

tot overeenstemming is gekomen om de woningbouwprogamma’s naar beneden bij te stellen. Daardoor 

profiteren freeriders van het feit dat de andere gemeenten dit wel doen. Zekerheid in de vorm van 

sancties is namelijk nauwelijks aan de orde, omdat er op regionaal niveau amper instrumenten bestaan 

om gemeenten die zich niet aan de regionale afspraken houden te bestraffen. Daarnaast is binnen regio’s 

de mate van krimp ongelijk verdeeld, wat het regionaal commitment en daarmee regionale afstemming 

bemoeilijkt. Gemeenten die minder te leiden hebben onder de gevolgen van krimp zijn niet altijd bereid 

om andere gemeenten te helpen. Dit geldt overigens niet alleen voor krimpregio’s, maar ook andere 

regio’s die tot afstemming willen komen kampen met eenzelfde probleem (Verwest et al., 2010, pp. 77-

88). Als laatste wordt in situaties met krimp ook prestige en status van bestuurders genoemd. Zij zien hun 
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gemeente tenslotte liever groeien dan krimpen. Bovendien stuiten sloop- en herstructureringsplannen 

vaak op verzet van huurders, omwonenden en andere partijen (Verwest et al., 2008a, pp. 96-97). Er is dus 

veel bestuurlijke daadkracht nodig om dergelijke ingrepen door te voeren.

 

Vanwege deze redenen is het voor gemeenten moeilijk om hun woningbouwprogramma’s naar beneden 

bij te stellen. Een van de belangrijkste oorzaken dat lokale bestuurders terughoudend zijn met dergelijke 

rigoureuze maatregelen is omdat ze niet worden afgerekend op wat ze doen voor de regio, maar voor hun 

gemeente (Hospers, 2012). Het risico ontstaat dan dat krimpende gemeenten in een krimpende regio met 

elkaar gaan concurreren voor inwoners. Het gevolg kan zijn dat gemeenten bouwen voor de leegstand 

omdat het aantal kopers achterblijft en als gevolg van hun actief grondbeleid kunnen gemeenten grote 

verliezen lijden op de gemeentebalans. Het bundelen van krachten op regionaal niveau lijkt in deze 

gevallen daarom een effectieve aanpak. Hiervoor zullen gemeenten echter wel tot afspraken moeten 

komen over hun woningbouwprogrammering wat voor gemeentebesturen een lastige kwestie blijkt te 

zijn welke niet zo eenvoudig te overkomen is (Van Dam et al., 2006, pp. 113-114). 

De	oorzaken	van	planovercapaciteit	bij	woningbouwprogramma’s

Figuur 1.1 uit hoofdstuk 1 visualiseerde al met een grove schatting de plancapaciteiten voor woningbouw 

in Nederland op regionale schaal. Renooy et al. (2011) formuleert een aantal redenen voor de overcapaciteit 

aan plannen:

- De plannen zijn gebaseerd op verouderde prognoses van woningbehoefte en 

werkgelegenheidsonderzoeken; 

- Gebrek aan regionale afstemming;

- (Te) hoge bestuurlijke ambities.

In de meeste gevallen gaat het om een combinatie van deze factoren die uiteindelijk leidt tot overcapaciteit 

(Renooy et al., 2011, pp. 3-4).  Eerder werd al aangegeven dat het voor gemeenten erg moeilijk is om 

de plancapaciteit terug te brengen en bouwplannen in te trekken, met name vanwege de financiële 

en juridische knelpunten die hieraan verbonden zijn. Hierbij kan met name een claim in de vorm van 

planschade een grote kostenpost worden. Toch zijn er mogelijkheden om conform het huidige Nederlandse 

omgevingsrecht bepaalde plancapaciteit schadeloos weg te bestemmen. Zo bestaat er de strategie die uit 

gaat van ‘passieve risicoaanvaarding’, wanneer er nog geen concrete bouwtitels zijn uitgegeven. Hiermee 

wordt bedoeld dat een redelijk handelende en denkende grondeigenaar rekening dient te houden 

met de kans dat het heersende planologische regime zou kunnen wijzigen. Om belanghebbenden 

een laatste mogelijkheid te bieden om toch gebruik te maken van hun bouw- en gebruiksmogelijkheid 

wordt een periode van één tot anderhalf jaar aangehouden als termijn voor het wegbestemmen van 

plancapaciteit in dergelijke situaties (Renooy et al., 2011, pp. 4-7). Na deze periode vervalt de aanspraak 

om te mogen bouwen en heeft de grond haar bouwbestemming verloren. Voor gronden waar al wel een 

bouwvergunning is afgegeven is het mogelijk om deze vergunning na een half jaar weer in te trekken als dit 

recht niet ‘geconsumeerd’ is (Renooy et al., 2011, pp. 3-4). Hierna kan eenzelfde strategie worden toegepast 

als eerder beschreven. Uiteraard blijft een gang naar de rechter open staan voor belanghebbenden om 

besluiten aan te vechten. Daarnaast gaan er stemmen op om krimp onder ‘normaal maatschappelijk risico’ 

te laten vallen, waardoor de hoogte van eventuele planschade naar beneden bijgesteld wordt wanneer 

capaciteit wordt wegbestemd (Renooy et al., 2011, pp. 4-7). Ondanks deze mogelijkheden biedt het 

huidige omgevingsrecht aanknopingspunten voor herziening. Met name de proceduretijd, gericht op het 

op orde brengen van de plancapaciteit, zou verkort kunnen worden. Daarnaast zijn er kansen voor een 

eenvoudiger onteigeningsregime ter bevordering van herstructureringsopgaven in de krimpgebieden 

(Renooy et al., 2011, pp. 4-9).

Deze wettelijke instrumenten om de plancapaciteit bij te stellen staan uiteraard los van contracten tussen 
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gemeenten en private partijen, waar vaak wel grote kostenposten in de vorm van planschade ontstaan. 

Het is daarom zaak om met partijen rond de tafel te gaan om tot een vrijwillige overeenkomst te komen. 

Het is ook zeker in het belang van bijvoorbeeld een ontwikkelaar om niet meer woningen op te leveren 

dan verkocht kunnen worden. Over het algemeen hebben projectontwikkelaars een goed inzicht in de 

potentie van een markt en zij zullen dan ook niet snel investeren in projecten met een hoog risicoprofiel. 

Toch komt het wel voor dat projectontwikkelaars nieuwbouwinvesteringen plegen in gemeenten die te 

maken hebben met demografische krimp. Zij kunnen namelijk kansen zien wanneer de kwaliteit van de 

huidige woningvoorraad niet aansluit bij de vraag (Van Dam et al., 2006, pp. 113-114). Meestal is het dan 

ook niet de nieuwbouw die leeg komt te staan, maar juist de minst gewilde delen van de voorraad (Van 

Iersel, 2011, pp. I-v). Voor een ontwikkelaar is dit misschien een goede zet, maar de woonkern als geheel 

wordt er niet automatisch beter van. Inwoners die verhuizen binnen de eigen kern naar woningen die 

beter passen bij de huidige woonstandaarden, laten de minder geschikte woningen achter waar leegstand 

zich gaat concentreren. Daarbij zorgen nieuwe uitleglocaties voor nieuwe claims op het landelijk gebied 

terwijl er dus in de kern behoefte is aan herstructurering. 

De	problemen	van	planovercapaciteit	bij	woningbouwprogramma’s

De vraag is wat nu eigenlijk het probleem van planovercapaciteit is? De les van de vorige woningbouwcrisis 

eind jaren ’70 leert ons immers dat waar geen behoefte bestaat, er ook niet wordt gebouwd (Nirov, 2010, 

pp. 5-13). De vraag naar woningen is dus wel degelijk bepalend of er überhaupt gebouwd gaat worden. In 

Nederland wordt dan ook gewerkt met voorverhuur en voorverkoop. Via deze redenering zouden er dus 

eigenlijk geen problemen kunnen ontstaan met planovercapaciteit. De praktijk is echter weerbarstiger. Er 

worden immers kosten gemaakt voordat de bouw van woningen start. Deze kosten komen bijvoorbeeld 

met de verwerving van de gronden, sloop van aanwezige opstallen en het bouw- en woonrijp maken van 

de kavels. Bij elkaar opgeteld maken deze kosten zo’n 25-30% uit van de totale stichtingskosten om een 

bouwproject te realiseren (Nirov, 2010, pp. 5-13). Daarnaast zijn er ook tal van transactiekosten voor het 

ambtelijk apparaat om plannen uit te werken in het gemeentelijk beleid. Er is dus sprake van een enorm 

besparingspotentieel bij een overmaat aan plannen. Een ander effect van planovercapaciteit komt tot 

uitdrukking in de ruimtelijke kwaliteit. Wanneer overal maar een deel van de plannen wordt ontwikkeld en 

nergens de gehele locatie wordt afgemaakt, dan kan nergens de gewenste ruimtelijke kwaliteit worden 

gerealiseerd. Een bouwplan waarvan uiteindelijk maar de helft van het totaal aantal woningen wordt 

gebouwd, zal dan niet de voorzieningen krijgen die gewenst zijn en zo wordt de bewoners uiteindelijk 

niet de kwaliteit geboden waar in eerste instantie wel sprake van zou zijn (Nirov, 2010, pp. 5-13). Het is 

daarom van belang dat de juiste producten gepland worden in de juiste hoeveelheid en op de juiste 

plaats. De markt is gebaat bij een kritische blik op deze planologische capaciteit waarbij de kwantiteit en 

de kwaliteit van de woningvoorraad op lokaal en regionaal niveau moeten worden afgestemd op de korte 

termijn effecten van de crisis en de langere termijn gevolgen van demografische transities (Van Dam et 

al., 2006, pp. 73-79). 

Planondercapaciteit	van	woningbouwprogramma’s

Behalve planovercapaciteit bestaat er ook planondercapaciteit. Figuur 1.1 uit hoofdstuk 1 verbeeldt 

een grove schatting van deze situatie op regionale schaal in Nederland. Met name delen in de 

Randstad kampen met de problemen die gepaard gaan met een te kleine plancapaciteit en een te 

lage bouwproductie. Zoals eerder beschreven in deze bijlage hebben veel regio’s afspraken met het 

Rijk over hoeveel woningen er tot een bepaald jaar toegevoegd dienen te worden. In bijvoorbeeld de 

Metropoolregio Amsterdam ligt het bouwtempo te laag om deze doelstellingen te kunnen halen. Op het 

moment gooit met name de crisis roet in het eten. Om met de bouw van een locatie te starten wordt 

doorgaans een voorverkooppercentage gehanteerd van 70%. Deze percentages worden op het moment 

niet gehaald (Stadsregio Amsterdam, 2010). Daarnaast stelt de Europese Commissie grenzen aan de 

commerciële activiteiten van woningbouwcorporaties, om oneerlijke concurrentie met private partijen 
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te verhinderen. Dit heeft weer negatieve gevolgen voor de bouwproductie. Een vertraagd bouwtempo 

kan leiden tot een grotere druk op de woningmarkt, waardoor bepaalde groepen woningzoekenden het 

gebied verlaten (Stadsregio Amsterdam, 2010). Daarnaast is het in deze gebieden veelal van belang dat 

behalve de juiste hoeveelheid ook het juiste type woningen wordt toegevoegd aan de woningvoorraad. 

Evenals bij planovercapaciteit lijkt er dus ook bij planondercapaciteit behoefte te zijn aan meer regionale 

samenwerking en afstemming van woningbouwprogramma’s, waardoor kwantiteit en kwaliteit beter met 

elkaar in balans raken (Stadsregio Amsterdam, 2010).  
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Bijlage 2 Institutionalisering van regionale samenwerking 

In Nederland bestaan er regio’s op verschillende schaalniveaus die zich niet altijd laten leiden door 

geografische of bestuurlijke grenzen (Saris, et al., 2011, pp. 6-23). Vaak bestaan ze naast elkaar zoals de regio’s 

naar de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ofwel Wgr-regio’s. Maar in andere gevallen overlappen zij 

elkaar sterk, zoals bijvoorbeeld de Stadsregio Amsterdam en de Metropoolregio Amsterdam. Behalve een 

geografische overlap is hier dus ook sprake van een bestuurlijke overlap met gedeelde activiteiten op 

beleidsterreinen als bijvoorbeeld wonen. Ook de afbakening van het begrip ‘regio’ is vaak niet eenduidig. 

De begrenzing en de corresponderende motieven en betekenissen van een regionale entiteit zijn in 

een constant proces van transformatie (Paasi, 2011). Een voorbeeld is de Regio Achterhoek. Deze regio 

kent geen officiële grenzen maar de benaming voor de regio wordt wel in verschillende contexten 

toegepast. Zo behoort de fusiegemeente Montferland demografisch gezien officieel tot de Achterhoek, 

terwijl bestuurlijk gezien de gemeente tot de Stadsregio Arnhem-Nijmegen wordt gerekend (Wikipedia, 

2012). De Regio Achterhoek kan dus in verschillende contexten worden gebruikt en is daardoor feitelijk 

onbegrensd. Naast de grote diversiteit aan geografische eigenschappen van regio’s verschillen de 

samenwerkingsarrangementen binnen een regio institutioneel aanzienlijk. Vanaf het vastleggen van de 

huidige bestuurlijke structuur met de Grondwet van 1848, is regionale samenwerking in een constante 

strijd geweest over schaalvergroting en schaalverkleining en de bijbehorende institutionele verankering. 

Om de complexiteit van het constante debat rond regionale samenwerking beter te begrijpen wordt in 

deze bijlage daarom dieper ingegaan op hoe regionale samenwerking zich institutioneel heeft ontwikkeld 

door de tijd.

De	bestuurlijke	basisstructuur	van	Nederland	naar	het	‘Huis	van	Thorbecke’

Regionale samenwerking gaat over samenwerking voorbij de meer dan 150 jaar oude basisstructuur van 

het ‘Huis van Thorbecke’ (Saris, et al., 2011, pp. 6-23). Deze structuur in de vorm van een gedecentraliseerde 

eenheidsstaat bestaat uit 3 bestuurslagen, gebaseerd op een geografisch begrensd gebied: Rijk, provincies 

en gemeenten. Voor de 19e eeuw was deze bestuursvorm adequaat genoeg omdat mobiliteit en 

communicatie relatief beperkt waren (Commissie toekomst stadsregionale samenwerking, 2009, pp. 19-

21). Toch werd vanaf de oprichting van het huidige bestuurlijke stelsel de vraag gesteld wat de optimale 

schaal zou moeten zijn van decentrale overheden voor belangen van lokale, gemeentelijke en regionale 

aard (Van de Laar, 2010, pp. 3-7). Binnen dat vraagstuk benoemt Van Tatenhove (2011, pp. 240-246) drie 

belangrijke redenen om tot regionale samenwerking over te gaan: 

- Het aansluiten bij het schaalniveau waarop zich problemen voordoen;

- Het combineren van expertise en specialistische kennis;

- Een doelmatige inzet van beschikbare middelen en het in stand houden van voorzieningen.

Ondanks dat er op basis van deze redenen voortdurend aanknopingspunten zijn geweest voor een 

(bestuurlijke) tussenvorm binnen het ‘Huis van Thorbecke’, moet bij deze gedachtegang meegenomen 

worden dat zowel de huidige bestuurlijke hoofdstructuur als ook artikel 124 van de Grondwet maar 

beperkte ruimte bieden voor aanvullende vormen van overheidsbestuur op regionale schaal. Artikel 135 

van de Grondwet maakt het aan de andere kant wel mogelijk voor gemeenten om samen te werken 

wanneer dit regionale arrangement functioneert als bestuurlijke hulpstructuur (Van de Laar, 2010, pp. 3-7). 

Een	continue	herleving	van	de	discussie	rond	regionale	samenwerking	tot	WOII

Sinds het begin van de 20e eeuw was er een continue aanleiding voor een herleving van de discussie rond 

de institutionele bestuurlijke structuur van Nederland. Met name in het westen van Nederland was er sprake 

van een tendens van steden en gemeenten die zich ontwikkelden tot stadsregio (De Smidt, 1990). Deze 

ontwikkeling, waarbij kleinere omliggende gemeenten werden geannexeerd, ontving grote weerstand 
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onder leiding van bestuurders van plattelandsgemeenten. Als alternatief werd een krachtig samenhangend 

regionaal plan bepleit. Dit plan zou zich moeten richten op intensieve samenwerking tussen gemeenten 

op verschillende beleidsvelden waaronder verkeer en vervoer en publieke nutsvoorzieningen (De Smidt, 

1990). Onder deze omstandigheden publiceerde rechtenspecialist Mr. Struycken, destijds hoogleraar aan 

de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, het onderzoek ‘Vrijwillige en onvrijwillige samenwerking 

der gemeenten en de verandering van gemeentegrenzen’ uit 1912. Hierin pleitte hij voor het feit dat 

gemeenten over hun eigen schaduw heen moesten stappen en over hun grenzen heen moesten kijken. 

In lijn met die gedachte schetste hij drie wegen om dit te bereiken (Van de Laar, 2010, pp. 3-7): 

1. Vrijwillige samenwerking voor bepaalde belangen door aangrenzende gemeenten;

2. Gedwongen samenwerking van gemeenten voor bepaalde doeleinden;

3. Gemeentelijke herindeling door grensveranderingen en inlijving.

Alle drie de opties voor meer samenwerking op bovengemeentelijk niveau komen gedurende de 

voortdurende discussie rond regionale samenwerking herhaaldelijk aan de orde. Specifiek op het gebied 

van de woningbouw werd vanaf de jaren ’20 voornamelijk ingezet op optie 1. De aanpassing van de 

Woningwet in 1921 stimuleerde de aaneensluiting van gemeentelijke uitbreidingsplannen, maar een 

wettelijke verankering van samenwerking in de vorm van regionale plannen liet echter nog op zich 

wachten (Janssen-Jansen, 2004, pp. 30-32). Als gevolg van scheve verhoudingen tussen lusten en lasten 

van kernsteden en randgemeenten, laaide de discussie rond regionale samenwerking in 1925 weer 

op. Ditmaal ontstond de roep om de vorming van stadsgewesten en aanverwante oplossingen die de 

problemen het hoofd moesten bieden. Ondanks dat de roep van lokale besturen voor regionale plannen 

toenam, werd er in de wetgeving en het beleid niet op ingesprongen (Janssen-Jansen, 2004, pp. 54-72). 

Ook de nieuwe Woningwetswijziging van 1931 bleef voorzichtig ten opzichte van regionale initiatieven op 

het gebied van de woningbouw. Vrijwillige regionale samenwerking werd hierbij toegestaan in de vorm 

van een facultatieve gematigde streekplanregeling, waarbij de behartiging van regionale belangen bij de 

provinciale overheid werd ondergebracht (Janssen-Jansen, 2004, pp. 30-32). De decennia hierna stonden 

in het teken van slechts minimale vorderingen op het gebied van regionale samenwerking. 

De	Wet	Gemeenschappelijke	Regelingen	(Wgr)

Na de Tweede Wereldoorlog verschoof het zwaartepunt van urbanisatie in toenemende mate richting een 

tendens van pendelbewegingen binnen een zich uitbreidende regionale arbeidsmarkt (De Smidt, 1990). 

Dit gebeurde onder druk van grote woningtekorten in de steden en onder invloed van nieuwe innovaties 

in de vervoerswereld. De toename van pendelbewegingen, ten koste van migratie van het platteland naar 

de stad, resulteerde in een groei van omliggende dorpen. Hierdoor ontstond de functionele stadsregio, 

bestaande uit een centrale stad met daaromheen kleinere steden en dorpen. Onderling waren zij 

verbonden in een regionale woningmarkt en tot op zekere hoogte ook in een regionale arbeidsmarkt. 

Waar voorheen het stedelijke centrum domineerde met werk en voorzieningen, verdween deze hiërarchie 

om plaats te maken voor een complementair regionaal systeem. Deze heroriëntatie van stadsregio’s riep 

ook vragen op over hoe er institutioneel moest worden omgesprongen met deze veranderingen (De 

Smidt, 1990). Evenals in veel andere West-Europese landen, drong bovendien het besef door dat spillover-

effecten (in de vorm van externaliteiten als ongelijke economische ontwikkeling en ongelijke verdeling van 

middelen) konden worden aangepakt door middel van de installatie van een metropolitane bestuurslaag 

met sterke planningsinstrumenten om welvaart te stimuleren (Buitelaar et al., 2007). De jaren die volgden 

tot in de jaren ‘80 stonden in het teken van soms conflicterende voorstellen voor bestuurlijk territoriale 

reorganisatie. Er werden voorstellen gedaan voor steeds grotere regio’s in de vorm van gewesten en er 

kwamen ook voorstellen om de provincies meer macht te geven of voor de invoering van een vierde 

bestuurslaag (De Smidt, 1990). 

Concreet startten deze hernieuwde hervormingspogingen voor de schaalproblematiek in 1950, 
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toen de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) van kracht werd. Hierdoor ontstonden er 59 

regionale openbare lichamen in Nederland met een gezamenlijke regeling voor intergemeentelijke 

samenwerking (Janssen-Jansen, 2004, pp. 54-72). Gemeenten konden met deze regeling zelf van onderop 

samenwerkingsarrangementen vormen (Levelt et al., 2012, pp. 11-18). De grootte van deze Wgr-regio’s 

werd bepaald aan de hand van vier uitgangspunten, hergeformuleerd door de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) in 1991 (Janssen-Jansen, 2004, pp. 54-72): 

 

- De nodale functie: gebaseerd op de gedachte dat bij een te grote afstand het nut van de voorziening 

afnam en daarmee de meerwaarde van regiovorming;

- De zonale functie: waarbij de fysische omstandigheden of culturele banden de samenwerking mogelijk 

maakten;

- Minimaal draagvlak: niet geconcretiseerd in de vorm van inwonertal of oppervlakte, maar een Wgr-regio 

mocht niet bestaan uit 1 gemeente of uit een hele provincie (uitgezonderd Flevoland);

- Bestaande samenwerking: waarbij rekening werd gehouden met bestaande vormen van samenwerking.

Sinds de invoering van de nogal vrijblijvende Wgr, veranderde er institutioneel gezien echter weinig 

(Janssen-Jansen, 2004, pp. 54-72). In 1966 verscheen de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening, waarbij werd 

gepleit voor samenvoeging van kleine gemeenten, een gebiedsuitbreiding voor middelgrote gemeenten 

en nieuwe vormen van bestuur voor de grootste agglomeraties in Nederland. Als antwoord hierop, bracht 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 1969 de nota ‘Bestuurlijke Organisatie’ uit (Janssen-Jansen, 2004, 

pp. 54-72). Ondanks dat de nota een toenemende behoefte aan grotere bestuurseenheden als gevolg van 

maatschappelijke schaalvergroting onderkende, werd hier niet toe overgegaan vanwege de relatief nauwe 

relatie tussen burger en bestuur. Een federatie van gemeenten voor de gewenste schaalvergroting zou in 

dat opzicht beter zijn, waardoor gemeentelijke herindelingen voorlopig naar de achtergrond verdwenen. 

In de jaren ’60 en ’70 werden deze federaties van gemeenten ook daadwerkelijk ingesteld in de vorm van 

stadsgewesten in Eindhoven en Rijnmond. Echter in 1985 werden deze verplichte vormen van samenwerking 

al weer opgeheven en ook de voorstellen voor ‘provincies nieuwe stijl’ werden niet geïmplementeerd. Dit 

laatste voorstel ging uit van een verkleining van de huidige provincies tot zogenaamde ‘doe’-provincies 

die zowel provinciale taken zouden uitvoeren, als ook de belangen van de samenwerkende gemeenten 

zouden behartigen (Janssen-Jansen, 2004, pp. 54-72). Er bestond echter een aversie tegenover formele 

regionale instituties en lokale autonomie werd sterk gekoesterd (De Smidt, 1990). Na deze afwijzing van een 

structurele oplossing, werd de Wgr grondig herzien en in 1985 werd de nieuwe Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen ingevoerd. Deze wet diende nu niet meer enkel als aanvullende regeling voor samenwerking 

tussen gemeenten, maar werd hèt centrale instrument voor regionale samenwerking (VNG, 1991, pp. 77-

106). Uitgangspunt hierbij was dat de schaalproblematiek primair vanuit de gemeenten moest worden 

opgelost. Daarvoor bood de Wgr verschillende mogelijkheden voor gemeentelijke samenwerking die 

varieerde van een lichte vrijblijvende samenwerking tot een zware samenwerking in de vorm van een 

apart in het leven geroepen institutie waar taken en bevoegdheden aan konden worden overgedragen. 

Daarnaast gaf de Wgr de provincie de mogelijkheid om een samenwerking voor een aantal gemeenten op 

te leggen met betrekking tot bepaalde onderwerpen (Janssen-Jansen, 2004, pp. 54-72). 

De	bijdrage	van	de	Wet	Gemeenschappelijke	Regelingen	(Wgr)	aan	de	‘regionale	problematiek’

De vraag is nu of de nieuwe Wgr een bijdrage heeft geleverd aan de oplossing van de ‘regionale 

problematiek’. Hiervoor dient dit begrip eerst nader te worden toegelicht. De Memorie van Toelichting bij 

het wetsontwerp duidde ‘regionale problematiek’ als: 

“Het ontbreken van een geschikt bestuurlijk kader voor de behartiging van in oorsprong veelal gemeentelijke 

taken, die met name door de maatschappelijke en technische schaalvergroting als het ware zijn komen te zweven 

tussen provincie en gemeenten.” (VNG, 1991, p.  78)
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Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar:

- Regionale problematiek in enge zin, ofwel draagvlakproblematiek: hierbij gaat het om uitvoering van in 

beginsel gemeentelijke verzorgingstaken die als gevolg van schaalvergrotingen niet meer exclusief op 

het niveau van de gemeente kunnen worden uitgevoerd;

- Regionale problematiek in ruime zin, ofwel regionale	sturingsproblematiek: taken die verband houden 

met de behoefte om binnen een aantal sectoren te komen tot specifiek op de regionale schaal 

toegesneden planning en ordening (VNG, 1991, pp. 77-106).

Daarbij wordt de Wgr voornamelijk toegepast bij de enge vorm van regionale problematiek. Toch 

bleek deze wet niet de oplossing voor de regionale problematiek. Dit had met name te maken met 

de traagheid en stroperigheid van totstandkoming en uitvoering (Janssen-Jansen, 2004, pp. 54-72). De 

nieuwe werkelijkheid, van een veranderende economische concurrentiepositie van de centrale stad en de 

veranderende dagelijkse leefwereld als gevolg van toenemende mobiliteit, had tot gevolg dat de lokale 

bestuurslaag niet meer voldeed. Toch kwamen er geen nieuwe oplossingen vanwege voortdurende angst 

voor een vierde bestuurslaag en steeds wisselende kabinetscoalities (Janssen-Jansen, 2004, pp. 54-72). 

In 1989 publiceert de Commissie Montijn het rapport ‘Grote steden, grote kansen’. Hiermee laaide de 

discussie rond regionale samenwerking in grootstedelijke gebieden weer op en er werd gepleit voor de 

versterking van de bestuurskracht van stedelijke gebieden. Bovendien werd de doelstelling van integraliteit 

weer deels in ere hersteld (Den Heijer, 2011, pp. 39-42). De Nederlandse regering reageerde hierop met het 

drieluik van nota’s ‘Besturen op Niveau’ (BoN) voor zeven aangewezen gebieden: Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag, Utrecht, Arnhem-Nijmegen, Eindhoven-Helmond en Enschede-Hengelo. Ook nu strandde het 

idee om tot stadsprovincies te komen omdat het concept van een nieuwe democratische autoriteit, die 

uit de bestaande provincie werd gelicht, erg veel stof deed opwaaien in bestuurlijk Nederland (Janssen-

Jansen, 2004, pp. 54-72). 

De	Kaderwetgebieden

Sinds de invoering van de herziening van de Wgr in 1985, veranderde er dus wederom weinig op het 

gebied van intergemeentelijke samenwerking. Toch deed met name de vrijblijvendheid van de wet de 

roep om hervorming toenemen (VROM-raad, 2008, pp. 23-38). Uiteindelijk trad in 1994 de Kaderwet 

‘Bestuur in verandering’ in werking. Deze moest een overgangssituatie creëren welke opnieuw gericht 

was op de invoering van een bestuursvorm tussen gemeente en provincie; de stadsprovincie. Met de 

invoering van stadsprovincies probeerde het Rijk bovenlokale samenwerking af te dwingen op basis 

van haar formele autoriteit (Levelt et al., 2012, pp. 11-18). De zeven Kaderwetgebieden waren: de regio’s 

Amsterdam, Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Arnhem-Nijmegen, Eindhoven en Twente (VROM-raad, 2008, 

pp. 23-38). Deze gebieden moesten in een regionaal bestuur een aantal gemeentelijke en provinciale 

taken op zich nemen, waaronder ruimtelijke ordening, woningbouw, verkeer en vervoer, economische 

zaken en milieu. Met deze overgangswet was maatwerk mogelijk voor iedere regio en onder deze wet zijn 

ook de VINEX-afspraken met de regio’s tot stand gekomen. Needham et al. (1994) concluderen binnen die 

context dat de onderhandelingen over deze VINEX taakstellingen hebben geleid tot een impuls voor de 

stadsregionale samenwerking (VROM-raad, 2008, pp. 23-38). De stadsregionale samenwerking richtte zich 

op het verstedelijkingsbeleid via bevoegdheden als het vaststellen van een regionaal structuurplan, een 

regionaal verkeers- en vervoersplan, regionaal grondbeleid en budgetverantwoordelijkheid voor onder 

andere locatiegebonden subsidies en infrastructuurfondsen (VROM-raad, 2008, pp. 23-38). 

Ook hier volgde uiteindelijk een golf van kritiek. Met name de toename van het aantal regionale 

bestuurlijke hulpstructuren zou een aantasting zijn van de drie gefundeerde bestuursniveaus behorende 

tot de basisstructuur van de Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat. Hierdoor zouden teveel taken 

onttrokken worden aan directe democratische legitimatie en de integrale afweging (Janssen-Jansen, 2004, 
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pp. 54-72). 

De	Wet	Gemeenschappelijke	Regelingen	Plus	(Wgr-plus	gebieden)

Ondanks dat de Kaderwet afliep, werd er uiteindelijk niet overgegaan tot de definitieve vorming van 

stadsprovincies. De afwijzing vond haar basis in de kritieken benoemd in de voorgaande paragraaf, maar 

de definitieve verwerping kwam na een afwijzing via referenda in Amsterdam en Rotterdam (Fraanje, 2009). 

Er werd gekozen om verder te gaan met het alternatief voor meer intergemeentelijke samenwerking in de 

vorm van een Wgr-plus status. Hiervoor werd de Wet gemeenschappelijke regelingen in 2006 aangescherpt 

en de eerder genoemde Kaderwetgebieden en Parkstad kregen een plus-status, wat betekende dat de 

samenwerking tussen gemeenten niet meer op basis van vrijwilligheid plaatsvond (Den Heijer, 2011, pp. 

39-42). Bestuurskundig en staatsrechtelijk wordt gesproken van een vorm van verlengd lokaal bestuur. 

De Wgr-plus regio is daarmee de meest geïnstitutionaliseerde vorm van regionale samenwerking in 

Nederland. In vergelijking met de gewone Wgr komt deze plus-status ook met een minimaal vastgesteld 

takenpakket op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, grondbeleid, economische ontwikkeling 

en regionale afstemming van grotestedenbeleid. Daarnaast is het niet meer mogelijk om zomaar uit te 

treden als gemeente. Ook komen bij een Wgr-plus status financiële middelen beschikbaar en provincies 

hebben de bevoegdheid om bepaalde taken of sectorale wetgeving over te dragen aan de plusregio, 

zodat meer maatwerk kan worden geboden per regio (VROM-raad, 2008, pp. 23-38). Wat betreft regionale 

samenwerking biedt de Wgr-plus regio gemeenteraadsleden uit de deelnemende gemeenten een 

platform om gemeenschappelijke regionale thema’s te bespreken en daar ook over te besluiten. Dit in 

tegenstelling tot minder formeel geïnstitutionaliseerde samenwerkingsvormen, waarbij vaak overleg 

wordt gevoerd tussen de wethouders van de deelnemende gemeenten (VROM-raad, 2008, pp. 23-38). 

De	wankele	positie	van	zowel	formele	als	informele	samenwerking	vanaf	2010	tot	heden

Vanaf de eeuwwisseling en gedurende de invoering van de plus-status van een aantal regio’s in Nederland, 

maakten behalve de Wgr-plus gebieden ook andere stedelijke centra en omliggende gebieden een 

ongekende groei door. De nieuwe aantrekkingskracht en economische voorspoed van de centrale steden 

waren hierbij bepalend. De regionale uitdaging verschoof van een gebalanceerde regionale herverdeling 

naar een uitdaging om internationaal competitief te zijn. Ook de regionale agenda’s veranderden gelijk 

met deze trend. Deze verschuiving ging van agenda’s van herverdeling naar win-win agenda’s van 

gemeenschappelijke ontwikkeling met een gemeenschappelijke externe rivaal; andere concurrerende 

regio’s. Een formele autoriteit in deze situatie werd met deze uitgangspunten compleet overbodig. 

Immers werden partijen allen beter van onderlinge samenwerking. De onderlinge afhankelijkheid 

werd meer en meer ingezien en de centrumgemeente werd steeds minder gewantrouwd. Dit kwam 

de samenwerking tussen gemeenten zeer ten goede (Levelt et al., 2012, pp. 11-18). Ook de informele 

samenwerkingsarrangementen ging het voor de wind. Echter, vanwege de economische crisis en de 

daaruit volgende economische stagnatie, is de regionale agenda opnieuw aan verandering onderhevig. 

Strategieën die zijn ontwikkeld om de concurrentie aan te kunnen gaan met andere regio’s moeten rap 

worden teruggedraaid, terwijl de inkomsten hiervan bij gemeenten vaak al zijn ingecalculeerd. Binnen regio’s 

verkeren gemeenten bovendien niet allen in dezelfde positie. De belangen lopen uiteen en er ontstaan 

weer win-verlies situaties of zelfs situaties met verlies versus minder verlies. Met name de stagnatie op de 

huizenmarkt drukt een belangrijke stempel op de regionale woningbouwopgave. Tot 2008 nam de vraag 

gestaag toe in het overgrote deel van Nederland. Sindsdien is de vraag naar nieuwe woningen drastisch 

afgenomen. Hierdoor moet de plancapaciteit worden bijgesteld en regio’s komen nu voor een opgave van 

herverdeling van schaarste te staan. Tegelijkertijd geldt zelfs voor de meest geïnstitutionaliseerde vormen 

van regionale samenwerking op het gebied van woningbouw, de stadsregio’s, dat zij niet de formele 

autoriteit bezitten om moeilijke beslissingen door te drukken (Levelt et al., 2012, pp. 11-18).  

Met op de achtergrond de doorwerking van de economische crisis en het belang van een regionale 
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aanpak hiervoor, is de positie van de geïnstitutionaliseerde regionale samenwerkingsarrangementen, 

de Wgr-plusregio’s, toch niet zonder kritiek gebleven. De VROM-raad beschrijft het standpunt van de 

Commissie Lodders in 2008, welke aangeeft dat deze vorm van samenwerking kan worden opgeheven 

voor alle plusregio’s buiten de Randstad. Het zou immers alleen zorgen voor bestuurlijke drukte en zelfs 

oplossingen in de weg staan (VROM-raad, 2008, pp. 23-38). Ook de provincies delen deze mening (Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010, pp. 5-7). De Wgr-plusregio’s zelf zien deze vorm van 

regionale samenwerking juist als onmisbare institutie voor snellere en betere resultaten op verschillende 

beleidsterreinen in vergelijking met wat afzonderlijke gemeenten zouden kunnen bereiken (VROM-

raad, 2008, pp. 23-38). Ook de gemeenten binnen de stadsregio’s ervaren een meerwaarde (Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2010, pp. 5-7). Deze conclusie wordt ondersteund door 

de commissie Toekomst Stadsregionale Samenwerking onder leiding van Nijpels. De commissie stelt 

namelijk dat de stadsregio’s onmiskenbaar en onomstreden maatschappelijke successen boeken, met een 

relatief kleine en compacte ambtelijke organisatie (Commissie toekomst stadsregionale samenwerking, 

2009, pp. 7-9). Toch zijn effectiviteit en efficiëntie niet de enige criteria en dit succes mag dan ook niet 

het belangrijke kritiekpunt over democratische legitimatie van de stadsregio als vorm van verlengd lokaal 

bestuur overschaduwen. Ondanks dat de commissie onder leiding van Nijpels aangeeft dat het kritiekpunt 

van onvoldoende democratische legitimatie onterecht en onjuist is, benadrukt Fraanje (2009) dat een 

samenwerkingsverband met een groot aantal belangrijke bevoegdheden, een democratisch mandaat van 

burgers behoort te hebben. 

Hoewel dit onderzoek zich juist wel richt op effectiviteit van regionale samenwerkingsarrangementen 

alleen, is het goed om deze discussie over democratische legitimiteit van de stadsregio in het achterhoofd 

te houden. Zeker ook omdat dit aspect de basis vormde voor het scherpe politieke en wetenschappelijke 

debat rond de invoering van zwaardere instrumenten voor de stadsregio om hun regionale ruimtelijk 

beleid rechtstreeks bij gemeenten en provincies te laten doorwerken. Dit zou gebeurd moeten zijn met 

de invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) in 2008. De Wro was de opvolger van de oude 

Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Echter werden de verregaande bevoegdheden voor stadsregio’s 

om de ruimtelijke ordening vanuit de regio dwingend op te leggen aan gemeenten, onverenigbaar 

geacht met het gebrek aan directe democratische legitimiteit van de stadsregio’s (Stamsnijder, 2008, 

pp. 7-11). In lijn met de gehele discussie rond het middenbestuur en het ontstaan van de regio als 

volwaardige vierde bestuurslaag in Nederland, werden definitieve beslissingen over juridische kaders 

voor de stadsregio’s uitgesteld met de invoering van de Wro. Het gevolg is dat de stadsregio’s onder deze 

wet niet langer een actor zijn in de ruimtelijke ordening en dat de bevoegdheden die zij nog hadden 

onder de oude WRO kwamen te vervallen. Hieronder vervalt ook het vaststellen van een juridisch bindend 

regionaal structuurplan, het belangrijkste beleidsinstrument voor ruimte en wonen (Stamsnijder, 2008, 

pp. 7-11). Toch blijft het de stadsregio’s vrij om strategische plannen en visies te maken en ook kunnen 

uitvoeringsafspraken en convenanten worden vastgelegd en uitgevoerd door gemeenten (Stamsnijder, 

2008, p. 37).

Hoe	nu	verder	met	regionale	samenwerking?

Sinds de oprichting van Nederland als gedecentraliseerde eenheidsstaat zijn overheid en samenleving 

fundamenteel veranderd. Het is dan ook niet vreemd dat de discussie rond bestuurlijke hervorming 

en met name regionale samenwerking, veelvuldig heeft plaatsgevonden en nog steeds bron blijft van 

discussie (Janssen-Jansen, 2004, pp. 54-72). Dit gegeven bewijst dat er een zekere permanente behoefte 

wordt gevoeld voor regionale samenwerking en hervorming, maar tot op heden is er nog geen simpele 

geaccepteerde manier voor hervorming van deze samenwerking gevonden (Commissie toekomst 

stadsregionale samenwerking, 2009, pp. 19-21). Wanneer we terugkijken op de drie opties van Struycken 

voor regionale samenwerking, dan blijkt dat behalve de opties van vrijwillige en onvrijwillige regionale 

samenwerking, er ook veelvuldig gebruik is gemaakt van optie 3; gemeentelijke herindeling. Opmerkelijk 

genoeg telde Nederland ten tijde van Struycken’s publicatie circa 1100 gemeenten, waar de teller per 
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1 januari 2012 op 415 stond (CBS, 2012b). Uit gegevens van het CBS blijkt dat vooral de laatste 50 jaar 

voornamelijk is gekozen voor optie 3 (Van de Laar, 2010, pp. 3-7). Voor met name de kleine gemeenten 

wordt geacht dat zij niet meer in staat zijn om alle gemeentelijke taken op het gebied van ruimtelijke 

ordening naar behoren uit te kunnen voeren. Dit gaat gepaard met een toenemende versobering van 

ruimtelijke kennis en vaardigheden bij ambtelijke apparaten van kleine gemeenten (VROM-raad, 2008, pp. 

41-60). Daarnaast ontwikkelden zich enorme innovaties op het gebied van mobiliteit en communicatie, 

waardoor de basisstructuren van bestuursvormen nu minder vanzelfsprekend lijken. Er is immers meer 

en meer sprake van een netwerksamenleving, waarbij het Daily Urban System (DUS) zich sterk uitbreidt 

naar een groter grondgebied dat bovendien geen rekening houdt met bestuurlijke grenzen (Commissie 

toekomst stadsregionale samenwerking, 2009, pp. 19-21). De VROM-raad concludeert dan ook dat het 

zeer onwaarschijnlijk is dat er een ideale bestuurlijke maat bestaat met bijpassende structuuroplossing en 

spreekt zelfs van het najagen van een fata morgana (VROM-raad, 2008, pp. 59-60). 

Ook andere landen zoeken naar nieuwe regionale bestuursstructuren om het zogenaamde ‘regionale 

gat’ te dichten. Toch leverden deze pogingen tot nu toe ook internationaal niets op. Zelfs beroemde 

voorbeelden van regionaal bestuur, zoals Toronto en Stockholm, blijken instabiel en weer terug te vallen in 

meer gefragmenteerde alternatieven (Janssen-Jansen, 2004, pp. 54-72). Sinds de oprichting van Nederland 

als gedecentraliseerde eenheidsstaat, maar met name na de Tweede Wereldoorlog, zijn er herhaaldelijk 

serieuze pogingen ondernomen om het belang van regionale samenwerking sterker te institutionaliseren. 

Deze hervormingspogingen vallen in de regel in twee categorieën (Buitelaar et al., 2007): 

- De creatie van nieuwe niveaus van regionale samenwerking;

- Adaptatie van provinciale overheden naar stadsprovincies.

Gualini & Salet (2002, pp. 38-42) betogen echter dat de bestaande bestuurlijke structuur voldoende is 

toegerust om aan de nieuwe eisen te voldoen, die vanuit de maatschappelijke dynamiek aan het bestuur 

worden gesteld. Het is in dat opzicht ook niet zinvol om de structuur van het openbaar bestuur constant 

te willen veranderen om te kunnen beantwoorden aan de ruimtelijke en maatschappelijke veranderingen 

die in hoog tempo plaatsvinden. Gualini & Salet (2002, pp. 38-42) stellen dat er dan telkens achter de 

feiten aan wordt gelopen. Het is volgens hen daarom zinvoller om een meer themagerichte benadering 

te hanteren en voort te bouwen op de bestaande structuur van het ‘Huis van Thorbecke’ voor regionale 

samenwerking. Hierbinnen zouden dan telkens verschillende flexibele bestuurlijke arrangementen aan 

kunnen worden gegaan (Janssen-Jansen, 2004, pp. 54-72). 
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De socio-economische situatie van regio’s

Ondanks dat de wereldbevolking de komende jaren nog blijft groeien, stagneert het aantal Europeanen 

en vanaf 2040 wordt er zelfs een daling verwacht (Hospers, 2010, pp. 10-16). In landen als Duitsland en 

Roemenië is als geheel nu al sprake van bevolkingskrimp en op Cyprus, Ierland, Luxemburg, Malta en Zweden 

na, zullen de bevolkingsaantallen van alle Europese lidstaten afnemen. Nederland vormt hierbij geen 

uitzondering. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in factoren als een blijvende lage vruchtbaarheid 

(ver onder het minimale vervangingsniveau), het komen te overlijden van de Babyboomgeneratie en een 

te verwachten bescheiden positief buitenlands migratiesaldo (Van Dam et al., 2006, pp. 7-13). Deze bijlage 

gaat dieper in op de gevolgen van demografische ontwikkelingen voor woningbouwprogramma’s. 

Het	groeiparadigma	vaarwel

Lange tijd was telkens de vraag hoe de groei geaccommodeerd diende te worden en groei werd ook bijna 

als vanzelfsprekend ervaren. Het hele systeem van ruimtelijke ordening was en is nog steeds voor een 

groot deel geënt op groei. Dit is ook terug te vinden in het huidige (nationale) beleid dat sterk gericht is 

op groei en niet op krimp (Van Dam et al., 2006, pp. 7-13). Groei geeft de overheid namelijk invloed en de 

mogelijkheid om de schaarse ruimte van Nederland te verdelen. Daarnaast wordt groei ook beloond door 

het overheidssysteem omdat van oudsher de subsidies zijn toegeschreven aan groei (Hospers, 2010, pp. 

10-16). Ook binnen de academische wereld wordt hoofdzakelijk geredeneerd vanuit een groeiparadigma, 

waarbij groei een doel op zich is geworden (Hospers, 2010, pp. 21-37).

Sinds de publicatie ‘Structurele bevolkingsdaling: Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers’ van 

Wim Derks in 2006, staat het thema krimp volop in de schijnwerpers als beleidsthema in Nederland. Vanaf 

dat moment verschenen ook tal van rapporten en publicaties over krimp en de ruimtelijke implicaties, 

maar tot een echt vernieuwende doorbraak op dit gebied heeft het nog niet geleid (Hospers, 2010, pp. 

21-37). Zelfs in de regio’s die op dit moment al te maken hebben met structurele bevolkingsdaling zijn 

nog niet alle partijen doordrongen van de urgentie van het vraagstuk en de bereidheid om over te gaan 

tot actie laat ook hier soms te wensen over (Rijk, VNG & IPO, 2009, pp. 21-27). Niet voor niets constateren 

Hollander & Musterd (2010) dat het lastig is om na een decennialange beleidsmatige focus op groei, om te 

schakelen naar de juiste mindset voor krimp.  

Bestuurlijk	krimpbeleid

Voormalig staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken, CDA) verklaarde in 2010 dat het probleem 

van krimp nog niet voldoende is doorgedrongen in bestuurlijk Nederland.

“De gemiddelde bestuurder wil nog altijd een schoolgebouw achterlaten of een centrum, daar moeten we vanaf.” 

(NRC, 2010)

Met name in de beginfase wordt krimp gauw bezien als bedreiging en bovendien geassocieerd met 

bestuurlijk falen. Veel bestuurders van gemeenten en provincies verzetten zich dan ook hevig tegen een 

toekomst met dalende bevolkingsaantallen en gaan op zoek naar oplossingen om het tij te keren (Van 

Dam et al., 2006, pp. 118-119). Derks (2006) benoemt deze fase zelfs als onderdeel van het traject wat 

inmiddels bekend staat als ‘het rouwproces’, ofwel het afscheid nemen van (een deel) van het groeidenken. 

Hierbij worden bestuurders eerst geconfronteerd met bevolkingsdaling waarna ontkenning en afwijzing 

volgt. Een stap later volgt het verzet waarbij bijvoorbeeld extra woningen worden gebouwd om te groeien. 

Hierna volgt pas acceptatie en tenslotte wordt krimp actief in het beleid opgepakt (Derks, 2006). Volgens 

Van Dam et al. (2006) verschilt de fundamentele houding van bestuurders ten aanzien van krimp per regio, 

maar naar mate de krimp langer aan zal houden, zullen bestuurders anders naar het fenomeen gaan kijken. 

Hierbij zullen zij hun denkkader aanpassen en voornamelijk de kansen van krimp willen benadrukken. 

Bijlage 3
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Deze houding is doorgaans erg afhankelijk van de omvang, duur en snelheid waarmee krimp zich in een 

gebied manifesteert (Van Dam et al., 2006, pp. 7-13). 

Wanneer het gaat over groei- en krimpgebieden speelt het imago een belangrijke rol. Illustratief voor 

dit gegeven is de waarschuwing van toenmalig staatssecretaris Ank Bijleveld om geen huis te kopen 

in krimpgebieden (NRC, 2010). Ondanks dat bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) haar waarschuwing onderschreef, riep haar uitspraak bij andere partijen grote verontwaardiging 

op omdat een negatief koopadvies en daarmee een negatief imago, de problemen voor de krimpregio’s 

alleen maar verergert (Depla, 2010). Deze regio’s zijn juist gebaat bij de komst van nieuwe inwoners en een 

negatief imago zou enkel leiden tot een self-fulfilling prophecy (Hospers, 2010, pp. 21-37). Hieruit spreekt 

dat enkel zoiets ongrijpbaars als het imago van een regio al van grote invloed kan zijn op toekomstige 

ontwikkelingen. Op lokaal niveau zijn de ontwikkelingen als gevolg van krimp erg afhankelijk van 

beleidskeuzen. Deze worden sterk bepaald door de beschikbare financiële middelen. Hierbij kan gedacht 

worden aan herstructuringsfondsen en slooppremies. De omvang van deze financiële instrumenten is 

weer afhankelijk van de welvaartsontwikkeling en politiek bepaalde financiële verdeelsleutels (Van Dam 

et al., 2006, pp. 7-13). Tot dusver zijn er nog weinig concrete initiatieven voor een nationaal krimpfonds en 

gemeenten staan dan ook veelal alleen voor de transitieopgave. Uit onderzoek van COELO blijkt tevens 

dat er eigenlijk geen aantoonbare aanwijzingen zijn waardoor krimpgemeenten extra gecompenseerd 

zouden moeten worden (Moerkamp, 2009). Ondanks dat extra geld waarschijnlijk dan ook niet erg reëel 

is, zeker gezien de huidige bezuinigingen op overheidsuitgaven, zal er wel geanticipeerd moeten worden 

op toekomstige ontwikkelingen.    

De	bevolkingsprognoses	naar	regio	en	gemeenten

Dat er zaken gaan veranderen is dus zeker, maar wat is nu de stand van zaken op het gebied van krimp en 

wat komt er volgens de huidige inzichten nu werkelijk op Nederland af? Evenals binnen Europa, vinden 

er ook binnen Nederland aanzienlijke regionale verschillen plaats op het gebied van bevolkingskrimp 

(Hospers, 2010, pp. 10-16). De afgelopen decennia stak krimp langzaam de kop op en werden diverse 

gemeenten geconfronteerd met dit fenomeen. Waar het eerst voornamelijk individuele gemeenten betrof, 

is er nu steeds vaker sprake van krimp in hele regio’s. Ook in de toekomst zullen de regionale verschillen 

groot blijven. Terwijl in regio’s in de Randstad en het midden van het land de bevolkingsaantallen de 

komende 20 jaar nog gestaag zullen toenemen, kampen voornamelijk perifere regio’s als Noordoost 

Groningen, Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Limburg al met de gevolgen van bevolkingsdaling en zullen zij 

de komende 20 jaar misschien wel 10-15% van hun bevolkingsaantallen kwijtraken (Rob / Rfv, 2008, pp. 

9-17). Daarnaast wordt verwacht dat tot 2025 enkele nieuwe regio’s met krimp te maken zullen krijgen, 

waaronder de Achterhoek en Midden-Limburg. De bevolkingsontwikkeling per gemeente tussen 2010-

2025 is weergegeven in figuur B3.1. Daar is te zien dat met name de gemeenten in de perifere regio’s te 

maken zullen krijgen met krimp.

Aan de ene zijde bestaan dus krimpregio’s en krimpgemeenten. Maar daar tegenover staan regio’s en 

gemeenten met een stevige bevolkingsgroei, vooral in het westen van Nederland (De Jong & van Duin, 

2011, pp. 2-7). Maar niet alleen de Randstad gaat een aanhoudende stevige bevolkingsgroei tegemoet. 

Ook de zogenaamde intermediaire zone (het gebied tussen de Randstad en de periferie van Nederland) 

kent sterke groeiers. Voorbeelden zijn de kop van Overijssel met Zwolle als belangrijkste trekker, de regio 

Arnhem-Nijmegen en ook het midden en oosten van Brabant. De gebieden met groei danken hun 

bevolkingsgroei met name aan hun grote aantrekkingskracht voor zowel binnenlandse als buitenlandse 

migranten. Dit zijn de gebieden met belangrijke technologische innovaties en een stuwende bedrijvigheid. 

Daarnaast trekken steden veel studenten, alleenstaanden en hoogopgeleiden aan (De Jong & van Duin, 

2011, pp. 2-7).  Daarbij moet opgemerkt worden dat er ook binnen deze regio’s aanzienlijke verschillen 

plaats zullen vinden en groei en krimp zal hier naast elkaar bestaan (Hospers, 2010, pp. 10-16). 
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Figuur B3.1: Bevolkingsontwikkeling per gemeente 2010-2025 (PBL / CBS, 2011, p. 7)

Hospers benadrukt binnen die context:

“De groei van de ene gemeente gaat vaak ten koste van omliggende plaatsen.” (Hospers, 2010, p. 12)

Dit gegeven wordt verder geïllustreerd aan de hand van de cumulatieve causatie theorie van de 

Zweedse econoom Gunnar Myrdal. Deze stelt dat de groei van een kern(gemeente) ten koste gaat van 

de groei van de omliggende gemeenten. Deze relatie is weergegeven in figuur B3.2. De spiraal van groei 

van het centrum ontlokt namelijk impulsen vanuit omliggende gemeenten en deze laatste verliezen 

inwoners en economische activiteit aan de centrumgemeente, de zogenaamde migratie. Deze nadelen 

leiden tot een spiraal van ‘terugloopeffecten’ ofwel ‘backwash effects’ voor de omliggende gemeenten 

(Hospers, 2010, pp. 21-37). Na verloop van tijd zal de groei van de centrumgemeente zogenaamde 

uitdijingseffecten opleveren voor de omliggende gemeenten. Deze effecten worden ook wel ‘spread 

effects’ genoemd en worden veroorzaakt door bijvoorbeeld ruimtegebrek, stijgende grondprijzen en 

congestie van de centrumgemeente (Hospers, 2010, pp. 21-37). Bedrijven en inwoners verlaten hierdoor 

de centrumgemeente en zoeken de voordelen van de omliggende gemeenten op. Dit proces van uitdijing 

deed zich met name voor in de jaren ’90 toen de sterkste groei zich niet voordeed in de Randstad zelf, 

maar in aangrenzende steden eromheen (Hospers, 2010, pp. 21-37). Er bestaat dus een duidelijke relatie 

tussen groei- en krimpgebieden. Behalve op nationaal niveau, met Randstad en middengebied in relatie 

tot de periferie van Nederland, speelt deze relatie dus ook een belangrijke rol op regionale schaal tussen 

gemeenten.  

III
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Gemeente A

Gemeente B

KRIMP door 
‘BACKWASH EFFECTS’

GROEI

MIGRATIE ‘SPREAD EFFECTS’

Bevolkingsgroei 
door migratie

Bevolkingsdaling 
door migratie

Verhoging van 
belastinginkomsten

Daling van 
belastinginkomsten

Verslechtering van 
infrastructuur en voorzieningen

Verslechtering van 
infrastructuur en voorzieningen

Expansie van 
werkgelegenheid

Verlies van 
arbeidsplaatsen

Vestiging van 
bedrijvigheid

Verslechtering van 
vestigingsklimaat

Figuur B3.2: Cumulatieve causatie van een kern(gemeente) en omliggende gemeenten (Hospers, 2010, p. 33) (eigen bewerking).

De	relevante	bevolkingsprognoses	voor	woningbouwprogramma’s

Voor de gemeentelijke woningbouwprogramma’s is een krimpende bevolking eigenlijk niet het meest 

relevant. Het draait voornamelijk om ontwikkelingen in het aantal, de omvang en de samenstelling van 

huishoudens (Van Dam et al., 2006, pp. 73-79). Huishoudens zijn immers de vragers op de woningmarkt 

(Van Dam & Verwest, 2010, pp. 54-56). Fixatie op bevolkingsaantallen is dan ook zinloos (Van Dam et al., 

2006, pp. 7-13). Voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland zijn daarom vooral de prognoses van het 

aantal huishoudens en de bevolkingssamenstelling relevant. Deze demografische ontwikkelingen vertalen 
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zich immers in een veranderende behoefte aan woningen. Uit de nationale huishoudensprognose 2011-

2040 van het CBS blijkt dat er de komende 15 jaar nog rond de 800.000 huishoudens bij zullen komen 

(De Jong & van Duin, 2011, pp. 7-10). Waar bij de gemeentelijke bevolkingsgroei het verschijnsel krimp 

vrij breed voorkomend is, speelt krimp van het aantal huishoudens dus een veel kleinere rol. Op dit 

moment is er in Nederland alleen sprake van huishoudenskrimp in de COROP-regio Delfzijl en omgeving. 

Bevolkingskrimp zal dan ook in de meeste gemeenten niet samengaan met huishoudenskrimp. Over 

het algemeen vindt bevolkingskrimp plaats in de meest vergrijsde gemeenten. Hier vallen relatief 

veel levenspartners weg door sterfte, maar het huishouden blijft nog wel bestaan in de vorm van een 

eenpersoonshuishouden. Daarnaast leidt het beëindigen van relaties van samenwonende partners tot 

extra huishoudens omdat beide partners vaak zelfstandig gaan wonen. Beide factoren betekenen dat het 

proces van gezinsverdunning compenserend werkt voor met name de woningbehoefte (De Jong & van 

Duin, 2011, pp. 7-10). Over het algemeen zal het aantal huishoudens in de meeste regio’s dan ook nog flink 

toenemen. Dit is weergegeven in figuur B3.3. Vanaf 2030 wordt een afvlakking van deze groei verwacht. Tot 

die tijd hebben Flevoland en de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad, evenals diverse gemeenten in de 

intermediaire zone, relatief de grootste toename van het aantal huishoudens. De afname dan wel stilstand 

van het aantal huishoudens zal voornamelijk aan de randen van Nederland voorkomen. 

Figuur B3.3: Huishoudenontwikkeling per gemeente 2010-2025 (PBL / CBS, 2011, p. 10)

Eerder werd gesproken over wat Hospers noemt ‘harde krimp’, ofwel bevolkingsdaling. Daarnaast is de 

zogenaamde ‘zachte krimp’ relevant, ook wel aangeduid als bevolkingsverschuiving (Hospers, 2010, pp. 

17-19). Naast de ontwikkeling van het aantal huishoudens speelt de verschuiving in leeftijdsopbouw van 

de bevolking een belangrijke rol wanneer het gaat om woningbouwprogramma’s (Van Dam et al., 2006, 

pp. 7-13). Immers vragen verschillende typen huishoudens naar andere woonvormen. Figuur B3.4 laat 

grote regionale contrasten zien waarbij juist de krimpregio’s ook tot de sterkst vergrijsde regio’s behoren. 

Vergrijzing is immers een belangrijke aanjager voor bevolkingskrimp. Daarnaast spelen het vertrek van 

jongeren en gezinnen, de minimale instroom van buitenlandse migranten en een laag geboortecijfer een 

belangrijke rol bij de vergrijzing in deze regio’s. De minst vergrijsde gebieden in 2025 zijn te vinden in 

Groot-Amsterdam, Utrecht en de agglomeraties van Den Haag, Delft en het Westland (De Jong & van Duin, 

2011, p. 14-15). 

III
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Figuur B3.4: Aandeel inwoners 65 jaar of ouder per COROP-gebied 2010 en 2025 (PBL / CBS, 2011, p. 15)

De	effecten	van	de	crisis	op	de	woningbouwproductie

Behalve structurele effecten van demografische veranderingen op de middellange en lange termijn, zijn 

ook korte termijn effecten van invloed op het woningbouwprogramma. Het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) benadrukten recentelijk hoe moeilijk het 

is om realistische veronderstellingen over de uitbreiding van de woningvoorraad te doen (De Jong & van 

Duin, 2011, p. 2). Zij benoemen daarbij de terugval in de woningbouwproductie in 2010 als gevolg van de 

kredietcrisis. Vermoedelijk zal de woningbouwproductie de komende jaren nog veel last ondervinden van 

de crisis, mede gelet op de bouwprognoses van TNO (2010) (De Jong & van Duin, 2011, p. 2). In reactie op 

de crisis hebben veel gemeenten hun woningbouwplannen in de ijskast gezet of zelfs afgelast. Zo zal de 

gemeente Amsterdam de bouw van IJburg II gefaseerd gaan uitvoeren en heeft de gemeente Den Haag 

de bouwplannen voor het Masterplan Kijkduin uitgesteld. In het bijzonder voor de Noordvleugel van de 

Randstad kunnen deze maatregelen op lange termijn voor problemen gaan zorgen. Met het oog op de 

relatief sterke bevolkingsgroei in deze gebieden zal de druk op de woningmarkt op termijn weer verder 

toenemen. Daarnaast kan de huishoudensgroei de groei van de woningvoorraad overtreffen (De Jong & 

van Duin, 2011, p. 2). De crisis zorgt voor een tijdelijke vraaguitval, maar er zal geen sprake zijn van afstel.

Behalve bevolkingsontwikkelingen speelt de aanhoudende crisis dus ook een grote rol bij de 

woningbouwproductie. Tot nu toe is het onduidelijk wat de langetermijneffecten hiervan zijn voor de 

woningbouwmarkt en hoe deze door zullen werken in het ruimtelijk beleid (De Jong & van Duin, 2011, 

p. 2). Haffner & Van Dam (2011) verwachten dat de langetermijngevolgen van de crisis regionaal zullen 

verschillen, waarbij de effecten in regio’s met een ontspannen markt eerder zullen doorzetten dan in 

regio’s met een krappe markt. Hierbij is het mogelijk dat woningprijzen en bouwproductie zich minder 

goed kunnen herstellen in regio’s waar krimp zich voor doet dan in regio’s met groei (Haffner & Van Dam, 

2011, pp. 68-73). 
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