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Voorwoord
Deze masterthesis vormt de afronding van mijn studie Planologie aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en tevens mijn gehele periode als student.
Terugkijkend kan ik concluderen dat ik veel geleerd heb gedurende deze studie en dat dit
onderzoeksrapport een mooie afsluiting is van deze studie. Het schrijven van een masterthesis heeft
mij veel zaken bijgebracht op het gebied van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Na
eerst een HBO-opleiding Planologie afgerond te hebben, en daarbij vooral veel praktijkkennis te
hebben opgedaan, heb ik in mijn twee jaren in Nijmegen vooral de wetenschappelijke benadering
van het vakgebied geleerd. Sinds mijn jeugd heb ik altijd interesse gehad in landen, steden en
gebouwen, niet wetende dat ik hier ooit mijn vakgebied van zou gaan maken. Gedurende mijn
opleiding is deze interesse alleen maar verder aangewakkerd. Achteraf gezien kan ik concluderen dat
ik van een diepgewortelde interesse mijn professie heb gemaakt.
Lang heb ik zitten nadenken over het kiezen van een onderwerp voor deze thesis. Uiteindelijk is er
toch vooral besloten om iets te kiezen waar mijn persoonlijke interesse ligt. Als trotse Zeeuw en
Terneuzenaar kwam ik al snel terecht bij mijn eigen geboortegrond. Geboren en getogen in
Terneuzen, en hier nog steeds woonachtig, heb ik altijd de lokale zaken op het gebied van ruimtelijke
ordening met bovengemiddelde aandacht gevolgd. Wat mij persoonlijk altijd opviel was het feit dat
je vanuit Terneuzen een gigantisch Belgisch achterland hebt maar dat de focus toch altijd op
Nederland ligt. Vanuit deze gedachte ben ik gaan kijken naar een onderwerp voor dit onderzoek.
Aangezien demografische veranderingen hier in de regio een terugkerend en actueel thema is heb ik
besloten om de link te leggen tussen demografische veranderingen en het Vlaams achterland. Dit
heeft geresulteerd in voorliggend onderzoek.
Dit onderzoek had echter nooit met dit resultaat afgerond kunnen worden zonder medewerking van
een aantal personen en instanties. Een dankwoord aan hen is dan ook op zijn plaats. Allereerst wil ik
mijn begeleidster vanuit de Radboud Universiteit, Tamy Stav, bedanken voor haar bijdrage aan dit
onderzoek. Zij heeft mij voorzien van scherpe reflecties, heldere uiteenzettingen en doordacht
commentaar wat mij in staat heeft gesteld het onderzoek telkens de juiste richting in te sturen.
Daarnaast wil ik haar bedanken voor de persoonlijke en opbouwende benadering die zij heeft
gehanteerd, dit heb ik echt oprecht heel erg gewaardeerd. Daarnaast wil ik ook alle respondenten
bedanken die hun bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit onderzoek. Hen wil ik
bedanken voor het beschikbaar stellen van hun tijd, het verschaffen van informatie en het tonen van
interesse in dit onderzoek. Tot slot wil ik ook mijn persoonlijke omgeving bedanken. Allereerst wil ik
mijn vriendin Judith bedanken voor haar interesse, medeleven en zorgzaamheid. Eveneens wil ik mijn
vader bedanken voor zijn relativerend vermogen en positieve inslag. Een volgend dankwoord gaat uit
naar mijn moeder voor haar zorgzaamheid en de vakantie naar New York, wat ervoor heeft gezorgd
dat ik even mijn gedachten kon verzetten. Tot slot wil ik Tom bedanken voor zijn broederschap en
kameraadschap. Zonder hun vertrouwen en steun gedurende deze periode had dit onderzoek nooit
afgerond kunnen worden.
Terneuzen, augustus 2011
Arthur van Hoeve
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Samenvatting
De aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door het feit dat steeds meer gebieden in
Nederland en Vlaanderen te maken krijgen met demografische veranderingen. Hierbij gaat het om
zowel bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Vanuit zowel de literatuur als de
praktijk blijkt dat samenwerking tussen verschillende partijen en overheden een belangrijke
succesfactor is bij de aanpak van demografische veranderingen. In de grensoverschrijdende
Kanaalzone, waartoe de gemeenten Terneuzen, Zelzate en Gent behoren, is echter geen sprake van
samenwerking op dit gebied. Doel van het onderzoek is het interpreteren van de
grensoverschrijdende samenwerking binnen de Kanaalzone op het gebied van demografische
veranderingen, door middel van het uitvoeren van een uitgebreide casestudy, teneinde conclusies te
kunnen trekken en aanbevelingen te kunnen doen ter verbetering van deze grensoverschrijdende
samenwerking op ruimtelijk gebied. Om dit doel te kunnen realiseren is de volgende hoofdvraag
opgesteld die centraal staat in het onderzoek:
“Hoe is de huidige grensoverschrijdende samenwerking, met betrekking tot de ruimtelijke opgave bij
demografische veranderingen binnen de Kanaalzone vormgegeven en op welke wijze kan deze
grensoverschrijdende samenwerking verbeterd worden teneinde een betere ruimtelijke omgeving te
realiseren?”
Om dit te kunnen onderzoeken is gekozen voor een kwalitatief onderzoek in de vorm van een
enkelvoudige casestudy. Hiertoe is besloten om zodoende een diepte-benadering te kunnen
hanteren en zeer gedetailleerde conclusies te kunnen trekken die specifiek gericht zijn op deze casus.
Het onderzoeksmateriaal is onderverdeeld in drie delen; Wetenschappelijke literatuur,
beleidsdocumenten en personen. Er is gestart met een verkennende literatuurstudie. Deze
verkennende studie heeft geresulteerd in een serie inleidende interviews, een
beleidsdocumentenanalyse en een verdiepende literatuurstudie. Vervolgens zijn er een serie diepteinterviews gehouden met diverse betrokkenen en experts.
Om het onderzoek te onderbouwen met een theoretisch fundament is gekozen voor een drietal
theoriën De thema’s waar het onderzoek op gestoeld is zijn grensoverschrijdende samenwerking,
demografische veranderingen en collaborative planning. Daarnaast is gedurende het onderzoek ook
besloten om het aspect van bedrijfsadministratieve cultuur bij het onderzoek te betrekken en
hiervoor ook een theoretisch fundament te kiezen. Om het aspect van grensoverschrijdende
samenwerking vanuit een theoretisch perspectief te kunnen bekijken is gekozen voor de theorie van
Perkmann (1999) Zijn theorie probeert grensoverschrijdende samenwerking te verklaren vanuit
enkele factoren. Deze theorie heeft de toetsing gevormd voor de grensoverschrijdende
samenwerking in de praktijk tussen de gemeenten onderling. Om het thema demografische
veranderingen te kunnen onderzoeken is gekozen voor de theorie van Korsten en Goedvolk (2008).
Zij schetsen een paradigma waarbij beleidsbepalers op verschillende wijze naar het thema
demografische veranderingen kunnen kijken. Zij menen dat er grofweg twee mogelijkheden zijn;
ofwel men ziet demografische veranderingen als een bedreiging en gaat zich er tegen verzetten,
anderzijds kan men demografische veranderingen accepteren en er mogelijke voordelen uithalen.
Deze theorie is gebruikt als raamwerk om te kijken hoe de beleidsbepalers in de drie gemeenten
kijken naar demografische veranderingen. Om de collaborative planning te toetsen is het werk van
Healey (1998) gebruikt. Healey benadrukt dat planvorming en inspraak een open en transparant
proces moeten zijn waarbij de inbreng van alle belanghebbenden van groot belang is. De theorie van
Healey (1998) heeft hierbij geholpen om te kijken in hoeverre er in de praktijk sprake is van
collaborative planning bij de gemeenten. Gedurende het onderzoek bleek echter dat het thema
collaborative planning hierbinnen slechts een beperkte rol speelt. Tot slot zijn ook de culturele
aspecten onderzocht aan de hand van de theorie van Hofstede (1980) Hij heeft Vlaanderen en
Nederland vergeleken aan de hand van vier kenmerken van cultuur en geeft hier ook verklaringen
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voor. Om ook meer Vlaamse blik op de cultuur te krijgen is eveneens het werk van Claes en Gerritsen
(2007) gebruikt. Dit tesamen heeft het theoretisch kader gevormd.
Binnen het onderzoeksgebied spelen verschillende demografische veranderingen. Er is gekeken naar
de huidige situatie tot en met 2030. Hieruit blijkt dat gemeente Terneuzen aan de vooravond van een
bevolkingskrimp staat. De absolute bevolking zal tot 2030 afnemen met circa 7 procent. Daarnaast
zal het aandeel ouderen toenemen (7%) en het aandeel jongeren zal afnemen (-6%). Voor gemeente
Zelzate geldt dat zij voorlopig nog licht zal groeien tot 2018 en vervolgens met 3% zal afnemen. Het
aandeel jongeren zal gelijk blijven tot 2030 en het aandeel ouderen zal licht toenemen (2%). Voor
gemeente Gent geldt dat de bevolking tot 2020 zal blijven groeien. Vervolgens zal er een stagnatie
optreden, gevolgd door een lichte daling (-1%). Het aandeel jongeren daarentegen zal blijven groeien
(6%), evenals het aandeel ouderen (3%). Het probleem in de gemeente Gent is echter gelegen in het
feit dat er binnen de gemeentegrenzen grote verschuivingen gaande zijn. De deelgemeenten trekken
leeg en de stad Gent blijft exponentieel groeien waardoor er intern wel degelijk grote demografische
veranderingen aanwezig zijn.
De wijze waarop de drie gemeenten omgaan met de voorspelde demografische veranderingen is
wisselend. Gemeente Terneuzen accepteert de demografische veranderingen en probeert door
middel van ruimtelijk beleid kansen te benutten. Gemeente Zelzate daarentegen ontkent de
demografische veranderingen en acht het niet noodzakelijk om hiervoor beleid op te stellen.
Gemeente Gent geeft aan dat zij op de hoogte zijn van de demografische veranderingen maar menen
dat het nog te vroeg is om beleid op te stellen, ondanks de huidige verschuivingen van de
deelgemeenten naar de stad Gent. De opstelling van de drie gemeenten is deels te herleiden naar de
heersende bedrijfsadministratieve cultuur in beide landen. Volgens Hofstede (1980) zijn er grote
verschillen in algemene cultuur tussen beide landen op de punten machtsafstand, masculiniteit en
onzekerheidsvermijding. De Jong en De Vries (2003) stellen dat deze punten hun doorwerking
hebben in de wijze waarop men invulling geeft aan de ruimtelijke ordening . Volgens hun zijn er grote
verschillen in de wijze waarop men omgaat met probleemherkenning- en oplossing en de doelen die
men met ruimtelijke ordening wil realiseren. Daarnaast herkennen zij ook belangrijke verschillen in
de bevoegdheden van de verschillende overheden en de invloed van de politiek op het beleid. Deze
verschillen in cultuur blijken een belangrijke remmende factor voor het aangaan van samenwerking.
Op gemeentelijk vlak blijkt er tussen de gemeenten onderling nauwelijks sprake van een ruimtelijke
samenwerking. De enige uitzondering is een samenwerking tussen Terneuzen en Gent waarbij men
gezamenlijk de grensoverschrijdende arbeidsmarkt wil versoepelen en men gezamenlijk werkt aan de
realisatie van een glastuinbouwcomplex. De meeste ruimtelijke samenwerking vindt voornamelijk
plaats via Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen en de Euregio Scheldemond Er zijn
verschillende samenwerkingsverbanden aanwezig met een ruimtelijke dimensie. In de praktijk blijkt
echter dat het thema demografische veranderingen hierin nauwelijks terugkomt. Daarnaast blijkt de
rol van de gemeenten zelf vrij beperkt binnen deze samenwerkingsvormen, het zijn voornamelijk de
provinciën die samenwerken binnen deze overlegstructuren. Tussen de gemeenten onderling vindt
wel planconsultatie plaatst, zodat men weet wat er speelt over de gemeentegrenzen. Echter is echter
geen sprake van een constructieve samenwerking op ruimtelijk vlak, en al helemaal niet binnen het
thema demografische veranderingen.
Om toch een goede grensoverschrijdende samenwerking op dit punt te kunnen realiseren, en
zodoende kansen te kunnen benutten die demografische veranderingen met zich meebrengen, is het
van belang enkele aanbevelingen op te volgen. Het is van groot belang om een gezamenlijk belang te
definieren zodat het belang van samenwerking duidelijk wordt. Daarnaast is het van belang om
inzicht te krijgen in elkaars cultuur zodat deze niet langer als een barriere doorwerkt binnen de
samenwerking. Tot slot is het belangrijk om demografische veranderingen te accepteren en hier niet
tegen te vechten, onderzoek heeft uitgewezen dat dit juist een averechts effect heeft.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Introductie
In deze inleiding zal allereerst worden ingegaan op de aanleiding van het onderzoek. Hierin wordt
beschreven binnen welke context het onderzoek geplaatst moet worden en wat de actuele
ontwikkelingen zijn op dit gebied. Hierbij wordt ook het onderwerp van het onderzoek geplaatst
binnen de context van de recente ontwikkelingen. Vervolgens zal de probleemstelling behandeld
worden. Vanuit deze probleemstelling komt de centrale doel- en vraagstelling naar voren. Daarna zal
zowel de maatschappelijke als de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek worden
beschreven. Tot slot is er een leeswijzer gegeven voor de rest van dit onderzoeksrapport.
1.2 Aanleiding
Demografische veranderingen
In navolging van andere landen binnen de EU zoals Duitsland en Verenigd Koninkrijk, krijgen ook
steeds meer gebieden in Nederland te maken met demografische veranderingen zoals krimp,
vergrijzing en ontgroening (Haartsen en Venhorst, 2009). Parkstad Limburg en Oost-Groningen zijn
de bekendste voorbeelden van krimpregio’s. In de periode tot 2040 zal in meer dan 25% van de
gemeenten krimp optreden (CBS, 2009). Deze krimp zal met name tot stand komen in de meer
perifere regio’s (Van Steen en Pellenbarg, 2010). Overheden worden geconfronteerd met deze
veranderingen en dienen hiermee rekening te houden bij het maken van ruimtelijk beleid. Inmiddels
is de situatie al zo dat er al genoeg gemeenten met een bevolkingsdaling te maken hebben (Haartsen
en Venhorst, 2009).
Demografische veranderingen op zich zijn geen probleem, het kan echter wel gevolgen hebben voor
de fysieke en sociale structuur binnen een gebied (VNG, 2009). Het kan zowel negatieve gevolgen
hebben voor de situatie op de woningmarkt, de arbeidsmarkt als voor de bedrijvigheid (PBL, 2010).
Door een afnemende vraag op de lokale woningmarkt kunnen de woningprijzen sterk gaan dalen. Dit
heeft zowel gevolgen voor de huizenbezitters als potentiële ontwikkelaars (Francke, 2009). Daarnaast
zullen de demografische veranderingen ook merkbaar zijn in de sociale structuur van een gebied.
Hierbij moet gedacht worden aan het verdwijnen van bepaalde voorzieningen of het wegtrekken van
bedrijven of winkels (SER, 2011). Daarnaast is er ook nog een imagoprobleem. Mensen en bedrijven
willen zich niet graag vestigen in een gebied waar bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening
plaatsvinden. Het probleem kan dus zijn dat het gebied op deze manier in een negatieve spiraal
terecht komt (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Het is dus van belang om een goed
ruimtelijk beleid op te stellen met betrekking tot de demografische veranderingen, waardoor deze
problemen voorkomen, dan wel opgelost kunnen worden.
Deze situatie is ondertussen ook op Rijksniveau bekend en men is er inmiddels van overtuigd dat
bevolkingskrimp door middel van goed ruimtelijk beleid niet per definitie nadelig hoeft te zijn. Het
Rijk werkt via verschillende kanalen aan oplossingen om de negatieve gevolgen van
bevolkingskrimp in te perken en juist te focussen op de kansen die bevolkingskrimp kan bieden. In
het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling (2009) hebben Rijk, IPO en VNG de handen
ineengeslagen om de demografische veranderingen gezamenlijk aan te pakken. In dit actieplan
staan enkele uitgangspunten centraal waarbij de focus voornamelijk ligt op het accepteren van
bevolkingsdaling. Dit actieplan is een belangrijke stap in het accepteren van een structurele
bevolkingsdaling (Interactief Actieplan Bevolkingsdaling, 2009).
Ook het SER heeft een belangrijk advies uitgebracht aan de regering. SER (2011) geeft aan dat de
demografische veranderingen structureel zijn en dat ontkenning averechts werkt. Belangrijkste
aanbeveling die SER doet is dat samenwerking tussen verschillende overheden, marktpartijen en
andere instanties de sleutel tot succes zal zijn. Samenwerking is essentieel om beleid goed te kunnen
afstemmen waardoor er successen behaald kunnen worden. De term samenwerken komt ook steeds
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meer terug in de beleidsdocumenten van de verschillende overheden. Het SER-adviesrapport (2011)
heeft benadrukt dat samenwerking niet alleen positief is, maar zelfs essentieel is binnen dit proces.
Ook vanuit de literatuur wordt door Korsten en Goedvolk (2010), Derks, Hovens en Klinkers (2006),
Derks (2009) en Bargeman (2009) gepleit voor samenwerking bij de aanpak van demografische
veranderingen.
Er mag dus worden geconcludeerd dat er wel degelijk een beleidsmatige invulling gegeven moet
worden aan de demografische veranderingen. Wanneer dit niet gebeurd zullen er onherroepelijk
negatieve effecten optreden. De andere conclusie tot zover is dus dat samenwerking wel degelijk
voordelen kan bieden bij de aanpak van demografische veranderingen. Hierbij gaat het echter wel
telkens om binnenlandse samenwerking. Het aspect van grensoverschrijdende samenwerking zal
verder in deze thesis onderzocht worden. Voor een uitwerking hiervan wordt verwezen naar
hoofdstuk zes.
Grensoverschrijdende samenwerking
Een van de doelen van de Europese Unie is het wegwerken van de grens als barrière. De Europese
Unie stimuleert vrij verkeer van werknemers over grenzen, het bieden van vrijheid en ruimte zonder
binnengrenzen en het ontwikkelen van grensoverschrijdende activiteiten (website Europese Unie,
geraadpleegd op 17 mei, 2011). Om dit beleid actief uit te dragen heeft zij Euregio’s ontwikkeld die
op regionale schaal hier invulling aan kunnen geven middels gerichte activiteiten. Als aanvulling
hierop zijn er ook verschillende Interreg-programma’s ontwikkeld door de jaren heen, welke
grensoverschrijdende projecten opzetten met als doel de grensoverschrijdende samenwerking te
bevorderen (Medeiros, 2011). De Europese Unie streeft met het INTERREG IV A-programma een
duurzame grensoverschrijdende regionale ontwikkeling na. Deze is hoofdzakelijk gericht op de
Lissabon-strategie en de Göteborg-doelstellingen van de EU (Euregio Scheldemond, 2011). Deze
Lissabon-strategie en de Göteborg-doelstellingen leggen nog meer de focus op samenwerking over
grenzen heen. Doel is om één sterke Europese Unie te formeren waarbij de lidstaten onafhankelijk
blijven maar waar de grenzen geen barrière vormen. Grensoverschrijdende samenwerking zal dus
nog belangrijker worden in de nabije toekomst en een nog grotere rol innemen binnen de
grensregio’s (Voncken, 2006). De Europese Unie probeert dit beleid over te dragen op haar lidstaten
en probeert hier door de Euregio’s en het Interreg-programma ook een actieve rol in te spelen.
De Europese Unie staat grensoverschrijdende samenwerking voor op vele beleidsterreinen. Toch zijn
er nog nauwelijks voorbeelden bekend waarbij grensoverschrijdende samenwerking ook heeft
geholpen bij de aanpak van demografische veranderingen. Vanuit verschillende Euregio’s is wel het
project DCNoise opgestart, wat ingaat op demografische veranderingen. Echter heeft dit project als
doel om informatie-uitwisseling te stimuleren en dus niet om daadwerkelijk actieve samenwerking te
beogen. Van concrete voorbeelden is dus nog nauwelijks sprake. De demografische veranderingen
spelen ook in de grensregio Zeeuws-Vlaanderen en Belgisch Vlaanderen. Ondanks dat de vorm en
mate van de veranderingen verschillend is, is er in beide regio’s sprake van demografische
veranderingen (CBS, PBL, 2009; SVR, 2008). Voor de gehele situatie wordt verwezen naar hoofdstuk
vier. Het feit dat de Zeeuws-Vlaamse gemeenten onderling volop samenwerken om beleid te
ontwikkelen met betrekking tot demografische veranderingen, maar dat er op dit gebied geen sprake
is van grensoverschrijdende samenwerking, is dus illustratief voor de actuele situatie. Deze situatie
strookt in dat opzicht dan ook niet met de filosofie van de Europese Unie, die grensoverschrijdende
samenwerking juist probeert te stimuleren op zoveel mogelijk terreinen.
Deze tegenstelling vormt dan ook de aanleiding voor dit onderzoek en heeft geleid tot de volgende
doel- en vraagstelling van het onderzoek. Er wordt getracht de link te leggen tussen de aanpak van
demografische veranderingen en grensoverschrijdende samenwerking. Uit dit onderzoek zal blijken
of en hoe grensoverschrijdende samenwerking voordelen kan bieden bij de aanpak van
demografische veranderingen.
9

1.3 Doel- en vraagstelling
Het probleem is dus gelegen in het feit dat er geen grensoverschrijdende samenwerking aanwezig is
op het gebied van demografische veranderingen binnen de Kanaalzone, waar dit mogelijkerwijs wel
voordelen kan bieden bij de aanpak hiervan. Hierbij wordt dus specifiek de situatie bekeken vanuit
het gebied Terneuzen-Gent-Zelzate. Vanuit deze probleemdefinitie is er een doel- en vraagstelling
opgesteld die de kern van het onderzoek vormen:
“Doel van het onderzoek is het interpreteren van de grensoverschrijdende samenwerking binnen de
Kanaalzone op het gebied van demografische veranderingen, door middel van het uitvoeren van een
uitgebreide casestudy, teneinde conclusies te kunnen trekken en aanbevelingen te kunnen doen ter
verbetering van deze grensoverschrijdende samenwerking op ruimtelijk gebied.”
Deze doelstelling van het onderzoek heeft geresulteerd in de volgende hoofdvraag:
Hoe is
is de
de huidige
huidige grensoverschrijdende
grensoverschrijdendesamenwerking,
samenwerking,met
metbetrekking
betrekkingtottotdede
ruimtelijke
opgave
“Hoe
ruimtelijke
opgave
bij bij
demografische
veranderingen
binnen
de
Kanaalzone
vormgegeven
en
op
welke
wijze
kan
deze
demografische veranderingen binnen de Kanaalzone vormgegeven en op welke wijze kan deze
grensoverschrijdende
samenwerking
verbeterd
worden
teneinde
een
betere
ruimtelijke
omgeving
grensoverschrijdende samenwerking verbeterd worden teneinde een betere ruimtelijke omgeving te te
realiseren?
realiseren?”
Deze hoofdvraag staat centraal in dit onderzoek en zal worden beantwoord aan de hand van
verschillende deelvragen. Het onderzoek kent zowel een beschrijvende, verklarende als een
normatieve component. Hierop zijn de deelvragen ook gebaseerd.
Beschrijvende onderzoeksvragen:
Welke demografische veranderingen spelen in het onderzoeksgebied en in welke mate?
Om goed onderzoek te kunnen doen naar de grensoverschrijdende samenwerking naar
demografische veranderingen is het van belang om inzicht te hebben in deze veranderingen. Daarom
zal allereerst inzicht gegeven moeten worden in de demografische veranderingen die plaatsvinden
en de sterkte ervan. Het is hierbij van belang om de demografische veranderingen ook in de
nationale context te plaatsen om de veranderingen zo nog duidelijker te kunnen interpreteren.Deze
deelvraag zal daar antwoord op geven.
Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van de demografische veranderingen?
Omdat alleen demografische veranderingen weinig zeggen is het van belang om te weten wat de
ruimtelijke gevolgen van deze veranderingen zijn. Wat is de invloed van deze veranderingen op de
woningmarkt, het voorzieningenniveau en het aantrekken van werkgelegenheid? Het is van belang
om dit duidelijk te achterhalen aangezien de (voorgestelde) samenwerking betrekking heeft op deze
beleidsterreinen.
Hoe is de huidige ruimtelijke grensoverschrijdende samenwerking vormgegeven?
Teneinde aanbevelingen te kunnen doen voor een betere grensoverschrijdende samenwerking is het
van belang om allereerst de huidige samenwerking in kaart te hebben. Het gaat hierbij zowel om
formele structuren als informele vormen van samenwerking. Hierbij is het ook van belang om aan te
geven op welk niveau deze samenwerking wordt uitgevoerd. Het onderzoek spitst zich toe op de
situatie binnen de institutionele context dus daar zal ook bij het in kaart brengen van de
samenwerking op toegespitst worden. De verschillende instituties hebben elk verschillende belangen
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en bevoegdheden en werken dus ook door op elkaar. Dit proces zal duidelijk in kaart gebracht
worden.
Verklarende onderzoeksvragen:
Wat zijn de resultaten van de huidige ruimtelijke, grensoverschrijdende samenwerking en
in hoeverre komt het thema demografische veranderingen hierin terug?
Gedurende het eerste deel van het onderzoek is in kaart gebracht hoe de huidige samenwerking is
vormgegeven. In dit deel van het onderzoek zal worden gekeken naar wat de resultaten zijn van deze
samenwerking. In hoeverre is er sprake van een succesvolle samenwerking en wat zijn de succesen/of faalfactoren binnen dit proces? Hierbij kan worden gekeken naar reeds gerealiseerde projecten
die grensoverschrijdend zijn en reeds ontwikkeld grensoverschrijdend beleid. Daarnaast wordt er
gekeken naar de mate waarin de demografische veranderingen terug komen.
In hoeverre vormt de grens een wettelijke, dan wel culturele barrière om de
samenwerking optimaal te kunnen laten renderen?
Een belangrijk punt is dat er sprake is van een grensgebied met 2 verschillende landen. In de
literatuur is voldoende werk beschikbaar waarbij de rol die de grens speelt wordt uitgelicht. Hierbij
kan het gaan om wettelijke- , taal- , en cultuurbarrières. In hoeverre spelen deze barrières een rol
binnen deze casus? Daaropvolgend kan meteen worden aangehaakt op de vraag of er op een andere
manier invulling gegeven kan worden aan deze aspecten zodat er in mindere mate sprake is van een
barrière. Het antwoord op deze vraag zal ook voor een deel uit de analyse van de huidige
grensoverschrijdende samenwerking zijn en de resultaten hiervan.

Kan grensoverschrijdende samenwerking voordelen bieden bij ruimtelijke thema’s als
krimp, vergrijzing en ontgroening?
Het onderzoek leunt op de stelling dat grensoverschrijdende samenwerking voordelen kan bieden
voor de aanpak van demografische veranderingen. In hoeverre biedt (grensoverschrijdende)
samenwerking voordelen bij de aanpak van demografische veranderingen? Wat zijn de voor- en
nadelen van samenwerking? Binnen deze subvraag zal worden gekeken naar voorbeelden waar
grensoverschrijdende samenwerking is gebruikt en wat hiervan de resultaten waren en/of waarom
het juist niet heeft gewerkt. Specifiek zal hierbij worden ingegaan op de link met demografische
veranderingen. Daarnaast zal aandachtig worden vermeld welke factoren specifiek gelden voor het
onderzoeksgebied en welke factoren als algemene punten aangemerkt kunnen worden.
Normatieve onderzoeksvragen:
Hoe ziet een goede grensoverschrijdende samenwerking eruit en welke rol kan
collaborative planning hierin spelen?
Doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen om de grensoverschrijdende samenwerking te
verbeteren. Daarom is het van belang om helder te krijgen wat er wordt verstaan onder een goede
grensoverschrijdende samenwerking. Dit zal in deze onderzoeksvraag worden onderzocht.
Vervolgens zal er gedetailleerd de link worden gelegd met samenwerking op gebied van
demografische veranderingen.
Op welke wijze kan de grensoverschrijdende samenwerking geoptimaliseerd worden?
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Deze vraag kan gezien worden als de laatste vraag van het onderzoek. Aan het eind van het
onderzoek zullen aanbevelingen gedaan worden teneinde de grensoverschrijdende samenwerking
met betrekking tot ruimtelijke aanpak van demografische veranderingen te verbeteren. Hierbij moet
wel de deelvraag in het achterhoofd genomen worden of samenwerking überhaupt voordelen kan
bieden. Wanneer dit niet het geval blijkt ( wat niet wordt verondersteld) zullen de aanbevelingen een
ander karakter krijgen.
1.4 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie
Op wetenschappelijk gebied is er voldoende onderzoek aanwezig verricht op de verschillende
beleidsterreinen. Het thema demografische veranderingen is uitgebreid onderzocht door
verschillende onderzoekers en op verschillende facetten:
Wat is krimp en hoe is het ontstaan? (Van Steen en Pellenbarg, 2010; Derks, 2006)
Waar hangt krimp mee samen en wat zijn de gevolgen? (Haartsen en Venhorst, 2009)
Hoe wordt de bevolkingsafname ervaren en hoe dienen de beleidsmakers ermee om te
gaan? (Korsten en Goedvolk, 2008; Derks, Hoven en Klinkers, 2006;
Wat is ontgroening en wat zijn de gevolgen hiervan? (Van den Berg, 2010)
Gesteld kan worden dat het thema demografische veranderingen in de literatuur voldoende
onderzocht is. Dit geldt eveneens voor grensoverschrijdende samenwerking;
Welke vormen van grensoverschrijdende samenwerking zijn er ? (Perkmann, 1999; van
Houtum, 1999)
Wat is de rol van de grens bij grensoverschrijdende samenwerking? (Voncken, 2006;
Kessen,1999; Minghi, 1963)
Welke rol speelt de Europese Unie bij grensoverschrijdende samenwerking? (De Vries, 2002)
Welke functie vervult de Euregio binnen grensoverschrijdende samenwerking? (Medeiros,
2011)
Wat is het nut en het doel van grensoverschrijdende samenwerking? (Reichenbach, 1999)
Hoe ziet het proces van grensoverschrijdende samenwerking eruit? (Soeters, 2002)
Wat echter ontbreekt in de literatuur is de koppeling tussen grensoverschrijdende samenwerking en
de aanpak van demografische veranderingen. Derks, Hoven en Klinkers (2006) en Korsten en
Goedvolk (2008) opperen wel voor samenwerking maar samenwerking over de grens komt in de
literatuur niet aan bod. De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek kan dus worden
samengevat in het inzichtelijk maken van de relatie tussen grensoverschrijdende samenwerking en
de aanpak van demografische veranderingen.
Voor de maatschappelijke relevantie moet gekeken worden naar de situatie in het
onderzoeksgebied. Gemeente Terneuzen werkt nauw samen met de overige Zeeuws-Vlaamse
gemeenten op het gebied van demografische veranderingen. Hun ervaringen hiermee zijn positief en
zij erkennen de voordelen hiervan. Vanuit gemeente Terneuzen is het signaal gekomen dat men
graag samenwerking met de Belgische buurgemeenten zou willen opzetten, om te kijken naar de
gezamenlijke aanpak van demografische veranderingen. De buurgemeenten hebben hier echter
weinig animo voor getoond. De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dus om een
bijdrage te leveren aan de discussie omtrent samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende
samenwerking door aan te tonen welke voor- en nadelen dit kan bieden en op welke wijze men
elkaar kan versterken. Anderzijds kan het onderzoek juist ook aantonen dat grensoverschrijdende
samenwerking geen nut heeft en waarom niet. Doel is dus om meer duidelijkheid en informatie te
verschaffen voor het aspect grensoverschrijdende samenwerking bij demografische veranderingen.
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1.5 Leeswijzer
Voorafgaand aan deze inleiding zijn het voorwoord, de samenvatting en de inhoudsopgave
weergegeven. In dit eerste hoofdstuk wordt geschreven over de aanleiding van het onderzoek, de
gekozen doel- en vraagstelling en de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van deze
masterthesis. In hoofdstuk 2 wordt de methode van onderzoek beschreven. Hierbij wordt aandacht
besteed aan de gekozen onderzoeksstrategie, de wijze van dataverzameling en de wijze waarop de
kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd is. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 het theoretisch kader
aan bod. Hierin worden de theoretische invalshoeken van het onderzoek besproken. De gekozen
theorieën worden besproken en uiteengezet. Daarnaast wordt de onderlinge relatie tussen de
verschillende theorieën besproken en de wijze waarop zij bijdragen aan het beantwoorden van de
onderzoeksvragen. In hoofdstuk 4 wordt de gekozen casus besproken. Allereerst wordt de fysieke
situatie van het onderzoeksgebied beschreven. Vervolgens worden de demografische veranderingen
die verwacht worden uiteengezet. En tot slot worden ook de betrokken partijen besproken om zo
binnen de casus concreet te maken welke partijen betrokken zijn binnen het onderzoek. In hoofdstuk
5 wordt ingegaan op de ruimtelijke ordening. Hierbij wordt ingegaan op de algemene cultuur van
zowel Nederland als Vlaanderen alsmede de heersende planningscultuur. Daarnaast wordt gekeken
in welke mate collaborative planning wordt toegepast. Tot slot wordt in dit hoofdstuk gekeken naar
de wijze waarop de drie gemeenten beleidsmatig invulling hebben gegeven aan de demografische
veranderingen. In hoofdstuk 6 wordt de grensoverschrijdende samenwerking nader bekeken. Hierbij
wordt eerst gekeken naar de grensoverschrijdende samenwerking op gemeentelijk niveau en
vervolgens op hogere schaalniveaus. Daarna zullen in hoofdstuk 7 de resultaten van de
grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van demografische veranderingen besproken
worden. Tot slot wordt er gekeken naar de ervaringen van de bestuurders en beleidsbepalers met de
grensoverschrijdende samenwerking. Na dit onderzoek zullen de conclusies worden weergegeven in
hoofdstuk 8, waarin tevens aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van de
grensoverschrijdende samenwerking. Hoofdstuk 8 bevat tevens de reflectie van de onderzoeker. In
de bijlagen zijn de verschillende interviews opgenomen en het cijfermateriaal waarmee de
demografische veranderingen zijn aangetoond.

13

Hoofdstuk 2 Methode van onderzoek
2.1 Onderzoekstypologie
Het onderzoek kan worden getypeerd als een kwalitatief onderzoek. Dit omdat er een beleidsanalyse
gemaakt wordt waarbij het eindresultaat niet in kwantitatieve termen uit te drukken is. Doel van dit
kwalitatief onderzoek is de onderzoeksproblemen binnen de casus te beschrijven en te
interpreteren. Omdat het onderzoek specifiek gericht is op een bepaalde case, welke niet of
nauwelijks onderzocht is, kan het onderzoek als verkennend van aard gezien worden.
De onderzoeker zelf neemt ook een bepaalde uitgangspositie in binnen dit onderzoek. De
onderzoeker kijkt voornamelijk vanuit een Nederlands perspectief naar het onderzoek aangezien hij
zelf Nederlands is. Daarnaast is de onderzoeker geboren, en nog steeds woonachtig, in Terneuzen
waardoor hij zelf ook persoonlijk bekend is met de casus en het gehele onderzoeksgebied.
2.2 Onderzoekstrategie
Dit onderzoek kiest voor een diepte-benadering van een complexe casus. De meest logische
onderzoeksstrategie die hierbij hoort is de casestudy (Verschuren en Doorewaard, 2007). Voor deze
onderzoeksstrategie is dan ook gekozen voor deze thesis. De hoofdvraag van het onderzoek probeert
de complexiteit rondom de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van demografische
veranderingen inzichtelijk te maken. Het gaat hierbij om verschillende factoren op verschillende
terreinen. Om deze grensoverschrijdende samenwerking goed te kunnen doorgronden is het van
belang om diep op de onderzoeksmaterie in te gaan en de complexiteit ervan te kunnen ontleden.
Om dit te kunnen realiseren lijkt de casestudy de meest voor de hand liggende onderzoeksstrategie.
Casestudy
Het onderzoek zoals omschreven in hoofdstuk één is toegespitst op een bepaalde case. Het kan dus
getypeerd worden als een enkelvoudige casestudy. Belangrijkste reden dat er gekozen is voor een
casus en niet voor meerdere casussen is om meer de diepte in te gaan dan in de breedte. Verschuren
en Doorewaard (2007) omschrijven een casestudy als volgt:
“Een casestudy is een onderzoek waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand en integraal
inzicht te krijgen in één of enkele tijdruimtelijk begrensde objecten of processen”.
De gekozen casus is binnen de wetenschap nauwelijks onderzocht waardoor er sprake is van een
onontgonnen onderzoeksterrein. Hierdoor is het onderzoek zeer verkennend van aard en zijn er
genoeg onderzoeksmogelijkheden aanwezig om de diepte in te gaan. Deze mogelijkheid wordt
verkozen boven het onderzoeken van meerdere casussen om zodoende een vergelijkend onderzoek
te kunnen uitvoeren. Reden hiervoor is dat het volgens de onderzoeker interessanter is om een
nieuwe casus nauwkeurig en gedetailleerd te onderzoeken dan enkele casussen op een meer globale
wijze met elkaar te vergelijken. Volgens Doorewaard en Verschuren (2007) voldoet dit onderzoek aan
enkele belangrijke kenmerken van een casestudy:
Een smal domein, bestaande uit een klein aantal onderzoekseenheden;
Er is slechts sprake van één casus. Hier maken in totaal drie gemeenten deel van uit. Het onderzoek
bekijkt de situatie vanuit zowel de Nederlandse als de Belgische kant bekeken. Verdere vergelijkingen
worden er niet gemaakt waardoor er sprake is van een smal onderzoeksdomein

Een arbeidsintensieve benadering;
Onder een arbeidsintensieve benadering wordt verstaan de wijze van informatieverzameling. Waar
het bij survey-onderzoek vrijwel altijd gaat om gesloten enquêtes is het doel bij een casestudy om
door intensieve onderzoeksmethoden zoals face- to face interviews te komen tot kwalitatieve
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informatie. Binnen het onderzoek is ook sprake hiervan. Er zijn in twee ronden, zowel een
verkennende als diepgaande ronde, interviews afgenomen waardoor er sprake is van een
arbeidsintensieve benadering.
Meer diepte dan breedte;
Doordat er sprake is van een smal onderzoeksdomein is het mogelijk om de diepte in te gaan binnen
het onderzoek. Mede door de arbeidsintensieve benadering is hiervan binnen het onderzoek ook
daadwerkelijk sprake. Er is ook gekozen voor een enkelvoudige casestudy. Doel van het onderzoek is
om zeer gedetailleerd de grensoverschrijdende samenwerking te kunnen interpreteren en zodoende
nauwkeurige conclusies te kunnen trekken. Er is dus geen sprake van een vergelijkend onderzoek
maar juist een onderzoek in de diepte, gefocust op een bepaalde casus.
Een selectieve ofwel strategische steekproef;
Waar bij een survey-onderzoek sprake is van een aselecte steekproef wordt er bij een casestudy
gericht gezocht naar een informant of expert. Het is de bedoeling om zeer gerichte antwoorden te
verkrijgen waardoor niet iedereen automatisch geschikt is. Er dient dus een strategische selectie
plaats te vinden van de onderzoekseenheden. Dit is ook gebeurd binnen het onderzoek en de
argumenten voor de selectie zijn terug te vinden verderop in dit hoofdstuk.
Het beweerde betreft in veel gevallen het geheel;
Doel van het onderzoek is om een integraal beeld te krijgen van de grensoverschrijdende
samenwerking. Er is dus sprake van een ‘totaalplaatje’ waarin het geheel bekeken wordt. Er is dus
geen reducerende factor die allerlei onderzoeksaspecten op voorhand uitsluit. Dit is ook binnen het
onderzoek niet gebeurd. Alle invalshoeken zijn bekeken en van daaruit is er een selectie gemaakt van
belangrijke aspecten, op voorhand is niks uitgesloten.
Een open waarneming op locatie;
Hiermee wordt bedoeld dat de case in zijn natuurlijke omgeving wordt bestudeerd, ofwel een
onderzoek op locatie. Gezien het feit dat de interviews allemaal op locatie zijn geweest kan gesteld
worden dat hiervan sprake is binnen het onderzoek. Daarnaast is de onderzoeker zelf actief in het
onderzoeksgebied dus ook hierbij is sprake van waarneming op locatie.
Kwalitatieve gegevens en dito onderzoeksmethoden;
De onderzoeksresultaten zijn voornamelijk kwalitatief van aard en hebben in sommige gevallen
slechts een kwantitatieve onderbouwing. De onderzoeksmethoden zijn hier ook op aangepast. De
focus ligt hierbij op literatuuronderzoek en het interviewen van personen. Met name hun mening en
ervaringen geven het onderzoek een kwalitatief karakter.

2.3 Onderzoeksmateriaal
Het onderzoeksmateriaal is grotendeels op te splitsen in drie delen; Wetenschappelijke literatuur,
beleidsdocumenten en personen. Aangezien het uitvoeren van een onderzoek een iteratief proces
is, is er dus sprake van een doorlopend en steeds terugkoppelend proces van informatieverzameling.
In het schema hieronder staat dit visueel weergegeven. Er is gestart met een verkennende
literatuurstudie. De resultaten hiervan hebben geleid tot een verdiepende en aanvullende
literatuurstudie. Tevens hebben deze resultaten geleid tot een eerste inzicht in mogelijke
respondenten voor de eerste serie interviews. Na het houden van de verkennende interviews is er
gestart met het zoeken van geschikte respondenten voor de diepte-interviews en naar relevante
beleidsdocumenten. Dit is gebeurd aan de hand van de uitkomsten van de verkennende interviews.
Vaak werd er door de respondenten gewezen op aanwezige beleidsdocumenten en tevens op
relevante literatuur. Na het analyseren van de beleidsdocumenten ontstonden er nieuwe inzichten
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waardoor er weer terug werd gekoppeld naar nieuwe literatuur. Tevens vormde de
beleidsdocumenten mede de aanleiding voor de selectiekeuze voor respondenten bij de diepteinterviews. Na het houden van de diepte-interviews werd er opnieuw gewezen op nog niet
onderzochte beleidsdocumenten en tevens werden er verschillende suggesties gedaan met
betrekking tot nieuwe literatuur. Onderstaand figuur toont dit iteratieve proces bij de
dataverzameling.

Fig 2.1. De wijze van dataverzameling als iteratief proces
Wetenschappelijke literatuur
De literatuur is een belangrijke factor binnen dit onderzoek. Zonder een wetenschappelijke en
theoretische basis is het onmogelijk om een gedegen en kundig onderzoek op te zetten en uit te
voeren. De wetenschappelijke literatuur heeft een rol gespeeld als onderzoeksmateriaal gedurende
het gehele onderzoek. De basis is echter gelegd tijdens de voorbereiding en aanvang van het
onderzoek. Allereerst is er een verkennende literatuurstudie uitgevoerd. Hierbij is een grote
hoeveelheid aan beschikbare, en op het eerste oog relevante, literatuur bijeengezocht die meer
informatie en inzichten geeft over de casus en de daarbij horende thema’s. Vervolgens is de gekozen
literatuur doorgenomen en is hieraan een bepaalde relevantie gekoppeld. Na hiervan een overzicht
gemaakt te hebben is er een aanvullende literatuurstudie uitgevoerd. De verkennende
literatuurstudie gaf bepaalde, nieuwe inzichten waardoor er aanvullende literatuur gezocht kon
worden op deze gebieden. Daarnaast is minder relevante literatuur vervangen door literatuur die wel
een meerwaarde kan bieden aan het onderzoek. Gedurende het onderzoek zijn er geen verdere
specifieke literatuurstudies verricht. Toch dient hierbij aangemerkt te worden dat het betrekken van
literatuur bij een onderzoek een constant proces is. Er zijn telkens nieuwe inzichten vergaard
waardoor het toevoegen van nieuwe literatuur noodzakelijk is om het onderzoek van de juiste
informatie en actualiteit te voorzien.
Allereerst is er passende literatuur gezocht om het theoretisch kader te kunnen vormen. In het begin
is de theorie van collaborative planning nader bekeken. Hiervoor is met name de literatuur van Patsy
Healey gebruikt. Zij heeft meerdere werken geschreven over dit planningsconcept, waarbij met name
haar boek ‘Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies’ (1997) als leidraad
fungeert voor de uitwerking van deze theorie. Daarnaast is ook haar paper ‘Building institutional
capacity through collaborative approaches to urban planning’(1998) van groot belang geweest om de
theorie te kunnen ontleden en begrijpen. Voor de theorie over grensoverschrijdende samenwerking
is gekozen voor het werk van Perkmann. In zijn paper ‘Building governance institutions across
European Borders’(1998) zet hij de factoren uiteen die volgens hem kenmerkend zijn om
grensoverschrijdende samenwerking te kunnen definiëren en te begrijpen. Voor verdere
literatuur op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking is met name gekeken naar het
werk van Kessen (1999), Medeiros (2011), Soeters (1998), Van Houtum (1999 en 2000) en
Voncken (2006). Op het gebied van demografische veranderingen is gekozen voor de theorie van
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de paradigmaverandering van Korsten en Goedvolk (2008) uit hun werk ‘Bevolkingsdaling vraagt
paradigmaverandering’. Daarnaast is er van verschillende auteurs werk geraadpleegd om het thema
demografische veranderingen beter te kunnen begrijpen. Het gaat hierbij om werk van Derks (2009),
Derks, Hovens en Klinkers (2006), Haartsen en Venhorst (2009), Van den Berg (2010) en Van Steen en
Pellenbarg (2010). Nadat uit deze literatuur bleek dat ook het culturele aspect een belangrijke rol
speelt is hiervoor het werk van Hofstede (1980) geraadpleegd; ‘Culture’s consequences; International
differences in work-related values’. Zijn onderzoek heeft hij herzien in 2001 en dit is van groot belang
geweest voor dit onderzoek. Daarnaast is ook het werk van Van Wijk (2010) ‘Waarom Belgen niet
kunnen voetballen en Nederlanders nooit wereldkampioen worden’ veelvuldig gebruikt om de
culturele verschillen te kunnen begrijpen.
Ondanks dat de zwaarte van de literatuurstudie in het begin gelegen is, is er ook verderop in het
onderzoek aanvullende literatuur gekozen. Zo is er door verschillende respondenten verwezen naar
relevante literatuur die aanvullend werkt op hun verhaal of die nog onbekend was bij de
onderzoeker. Een concreet voorbeeld hiervan is het interview met Dhr. Drijgers van de Provincie
Zeeland. Hij verwees naar het proefschrift van Kessen (1999) wat de onderzoeker zelf nog niet had
ontdekt.
Beleidsdocumenten
Om inzichtelijk te kunnen maken op welke wijze de verschillende instanties hun beleid vormgeven
heeft er een beleidsdocumentenanalyse plaatsgevonden. De beleidsdocumentenanalyse heeft
plaatsgevonden na afloop van de literatuurstudie. De beleidsdocumenten zijn door de onderzoeker
zelf bij elkaar gezocht. Hierbij is specifiek gezocht op beleidsdocumenten die inzicht en informatie
geven over de gekozen onderzoeksthema’s. Zo bleek gemeente Terneuzen een aparte
participatienota te hebben en een ontwerp structuurvisie waarbij de demografische veranderingen
een belangrijke rol speelden. Bij zowel gemeente Zelzate als gemeente Gent bleek op het gebied van
participatie en samenwerking geen aparte beleidsnota te zijn. De beleidsformuleringen van beide
gemeenten stonden verankerd in meer omvattende documenten zoals het Ruimtelijk Structuurplan
Zelzate (2006) en de Beleidsnota 2007-2012 stadsontwikkeling Gent (2008). Ondanks dat het
casusgebied drie gemeenten beslaat, is er ook gezocht naar beleidsdocumenten bij hogere
overheden en instanties. Dit aangezien zij ook (direct of indirect) inspraak en invloed kunnen hebben
op de ontwikkelingen in deze drie gemeenten. Zo heeft bijvoorbeeld de Provincie Zeeland haar eigen
beleidsdocumenten die ingaan op de demografische veranderingen zoals de nota’s ‘Onverkende
paden’(2008) en ‘Op pad’(2009). In Vlaanderen bleken deze beleidsdocumenten minder voor handen
te zijn. Er waren bij de provincie Oost-Vlaanderen geen specifieke beleidsdocumenten aanwezig met
betrekking tot demografische veranderingen, dit in tegenstelling tot de Provincie Zeeland. Daarnaast
heeft ook de Euregio Scheldemond een belangrijke rol in de grensoverschrijdende samenwerking.
Ook hun beleidsdocumenten zijn bekeken, waarbij met name hun voorstellingsbrochure de rol van
de Euregio inzichtelijk maakt. Al deze documenten zijn geanalyseerd en de relevante bevindingen zijn
in het onderzoek meegenomen. Gedurende de interviews is ook hen de vraag voorgelegd of de
geïnterviewden nog belangrijke of relevante beleidsdocumenten kennen die een meerwaarde voor
het onderzoeken zouden kunnen betekenen. Hieraan werd respons gegeven en ook deze
beleidsdocumenten zijn meegenomen in de analyse.

Personen
Tot slot hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met personen. Deze gesprekken hebben
plaatsgevonden in twee ronden. Allereerst zijn er inleidende gesprekken geweest. Doel hiervan is om
een eerste probleemverkenning uit te voeren en een richting aan het onderzoek te kunnen geven. De
inleidende gesprekken hebben in twee gevallen plaatsgevonden per telefoon, eenmaal per email en
eenmaal face- to face. Met wie deze inleidende gesprekken hebben plaatsgevonden en op welke
wijze staat hieronder weergegeven:
17

Persoon
R. de Ruijter
A. Bunneghem
W. Zutter
E. van Wijk

Functie
Beleidsmedewerker
Wonen
gemeente
Terneuzen
Stedenbouwkundig ambtenaar gemeente
Zelzate
Medewerker dienst Werk gemeente Gent
Media-trainer en cultuur-expert

Gesprekswijze
Face to face

Datum
31-01-2011

Telefoon

01-03-2011

Telefoon
Email

02-03-2011
08-04-2011

Tot deze selectie is gekomen op basis van een eerste probleemverkenning. Gezien de casus is ervoor
gekozen personen van de drie betrokken gemeenten te interviewen. Daarnaast kwam uit de
literatuur en de eerste verkennende interviews het thema culturele verschillen nadrukkelijk naar
voren waardoor besloten is om hierover ook een expert te interviewen. Persoonlijke voorkeur van de
onderzoeker was om de inleidende interviews face- to face te houden. Dit biedt vele voordelen ten
opzichte van een telefonisch interview of contact via email. Slechts Dhr. de Ruijter was bereid hier
aan mee te werken. Dhr. van Wijk gaf aan gezien de tijd en reisafstand de voorkeur te geven aan een
email met daarin gerichte vragen. De reden dat er geen face- to face interview met personen van
gemeente Zelzate en gemeente Gent heeft plaatsgevonden, is gelegen in een bepaalde mate van
terughoudendheid en afzijdigheid van deze partijen. Er is meermaals en via meerdere personen
getracht een face- to face interview geregeld te krijgen. Dit is echter niet gelukt. Men was via Mevr.
van Bunneghem en Dhr. Zutter wel bereid eenmalig een telefonisch interview te laten afnemen. Van
deze vier inleidende interviews zijn geen transcripties gemaakt maar samenvattingen. Gezien het
verkennende karakter van deze interviews is hiertoe besloten. Deze samenvattingen zijn terug te
vinden in de bijlagen van het rapport. Deze interviews hebben de basis gelegd voor het uitkiezen van
de juiste personen en/of instanties voor de diepte-interviews.
Na deze eerste serie inleidende interviews is er verderop in het onderzoek tevens een serie diepte
interviews uitgevoerd. Doel van deze serie is om dieper op de materie in te kunnen gaan en gerichter
vragen te kunnen stellen aan de geïnterviewden. Daarnaast was een belangrijk doel van deze diepte
interviews om inzicht te krijgen in de ervaringen van de geïnterviewden met de onderzoeksmaterie.
Enerzijds hadden de interviews het karakter van inzicht verkrijgen in de absolute, feitelijke informatie
zoals bestaande overlegstructuren en verankering van beleid. Anderzijds hadden de interviews het
doel om de ervaringen van de geïnterviewden te kunnen achter halen, de wijze waarop zij naar de
situatie kijken en wat hun persoonlijke mening is.
Deze diepte interviews verschillen duidelijk van vorm en structuur ten opzichte van de verkennende
interviews. Deze diepte interviews hebben een semi-gestructureerd karakter. Hiermee wordt
bedoeld dat er een lijst met thema’s en vragen opgesteld is die behandeld moet worden gedurende
het interview, hoewel het interview ruimte open laat voor improvisatie op bepaalde vlakken
(Saunders, Lewis en Thornhill, 2010). Aangezien het met name een verklarend onderzoek is zijn semigestructureerde interviews bruikbaar om de verbanden tussen variabelen te leren
begrijpen(Saunders, Lewis en Thornhill, 2010). Voor de volledige interviews wordt verwezen naar de
bijlagen. In totaal zijn er vier diepte-interviews afgenomen, waarbij een interview een duo-interview
was. Hierbij hebben de geïnterviewden voornamelijk het karakter van informant en deskundige op
zich genomen.
De instanties/personen die aan bod zijn gekomen tijdens de diepte-interviews zijn uitgekozen aan de
hand van verschillende aspecten. Allereerst bleek uit de verkennende interviews dat samenwerking
op hogere schaalniveaus grote invloed heeft op het lokale niveau. Van daaruit is besloten om zowel
de Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen alsmede de Euregio te interviewen. Daarnaast is
besloten om ook op gemeentelijk niveau diepte-interviews af te nemen. Zowel gemeente Terneuzen,
Zelzate als Gent zijn hiervoor benaderd. Gemeente Terneuzen heeft hiermee ingestemd en
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gemeente Gent was eveneens bereid via de telefoon een diepte-interview af te laten nemen. Bij
gemeente Zelzate ontbrak het in eerste instantie aan tijd en beschikbaar personeel om een diepteinterview te mogen afnemen. Later is alsnog een poging gewaagd en heeft een medewerker een
telefonisch gesprek gevoerd. Hieronder een overzicht van de gehouden diepte-interviews:
Persoon
R. de Ruijter
M. Klein-Hesseling
& E. Piqueur
A. Drijgers
W. Zutter
H. van Houtum
C. Coone

Functie
Beleidsmedewerker
Wonen
gemeente
Terneuzen
Projectmanager Interreg IV A, Provincie Zeeland
&
Bestuurssecretaris Provincie OostVlaanderen
Clustercoördinator ruimtelijke ontwikkeling,
Provincie Zeeland
Medewerker dienst Werk gemeente Gent
Hoofd Nijmegen Centrum voor grensonderzoek
Stafmedewerker gemeentesecretariaat Zelzate

Gesprekswijze
Face to face

Datum
04-05-2011

Face to face

04-05-2011

Face to face

12-05-2011

Telefoon
Face to Face
Telefoon

09-05-2011
30-06-2011
23-08-2011

Hierbij dient aangetekend te worden dat het duo-interview heeft plaatsgevonden met Mevr. KleinHesseling en Mevr. Piqueur. Voorafgaand aan dit interview is een vragenlijst opgesteld waarbij
vragen aanwezig voor beide personen. Naar eigen inschatting en afstemming konden zij bepalen wie
van hen de vraag het beste kon beantwoorden. Indien nodig vulden zij elkaar aan en dit heeft geleid
tot een uniek interview waarbij de verwevenheid tussen het Interreg-programma en de Euregio
Scheldemond duidelijk zichtbaar was. De diepte-interviews zijn opgenomen met een voice-recorder
en zijn volledig uitgeschreven, met uitzondering van de interviews met Mr. Zutter, H. van Houtum en
C. Coone. Voor deze interviews is gekozen voor een uitgebreide samenvatting. Zowel de volledige
transcripties als de samenvatting zijn opgenomen in de bijlagen van het rapport.
De interviews hebben verschillende output opgeleverd voor het onderzoek. De interviews hebben er
voor gezorgd dat er een koppeling is ontstaan tussen hoe de feitelijke situatie is en hoe deze door de
direct betrokkenen wordt ervaren. Tevens kon er getoetst worden wat men wist van elkaar en hoe
men tegen de ander aankeek. Tot slot dienden de interviews ook om tussentijdse bevindingen te
toetsen en extra informatie te verkrijgen over gerelateerde zaken.

2.4 Kwaliteit van onderzoek
Om te kunnen beoordelen of de verkregen onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit zijn hebben
Doorewaard en Verschuren (2007) enkele belangrijke toetsingscriteria opgesteld. Deze zullen
hieronder worden besproken, waarbij getracht is deze aspecten te hanteren binnen dit onderzoek
om zodoende de kwaliteit te waarborgen:
Interne validiteit;
Onder interne validiteit wordt verstaan de mate waarin de conclusies gerechtvaardigd zijn op basis
van de bevindingen in het onderzoek. Een conclusie kan slechts getrokken worden wanneer
aantoonbaar is dat er geen andere factoren invloed hierop hebben dan de factoren die naar voren
komen binnen het onderzoek.
Externe validiteit;
De externe validiteit toont aan in welke mate de conclusies (bij deze casus en deze theoretische
invalshoek) ook toepasbaar zijn op andere onderzoeksgebieden. In dit geval is het dus de vraag; in
hoeverre zijn de conclusies voor de casus Terneuzen-Zelzate-Gent ook toepasbaar op andere
soortgelijke grensgebieden? In dit onderzoek wordt hiermee rekening gehouden en bij de conclusies
zal worden weergegeven in welke mate er sprake is van externe validiteit.
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Betrouwbaarheid;
Betrouwbaarheid heeft te maken met de mate waarin de gegevensverzamelingstechnieken en
analyseprocedures tot consistente bevindingen leiden (Saunders, Lewis en Thornhill, 2010). Concreet
houdt dit de volgende vraag in; Zou een andere onderzoeker, met inachtneming van dezelfde
onderzoeksmethode en –filosofie , dezelfde resultaten behalen? Getracht is om waar mogelijk
resultaten door meerdere bronnen bevestigd te zien worden om zo de betrouwbaarheid van het
onderzoek te vergroten. Daarnaast is geprobeerd de neutraliteit zoveel mogelijk te hanteren om zo
de resultaten niet te beïnvloeden.
Triangulatie;
Triangulatie kan worden onderverdeeld naar triangulatie op het gebied van onderzoeksmethoden en
triangulatie op het gebied van bronnen. Het toepassen van methodentriangulatie, dus het toepassen
van verschillende onderzoeksmethoden voor het verzamelen van gegevens, vergroot de kans om
met zekerheid te kunnen stellen dat de resultaten daadwerkelijk juist zijn. Op deze manier kunnen
verschillende onderzoeksmethoden op elkaar afgestemd worden en vergeleken worden om
zodoende nauwkeurigere uitspraken te doen. Met bronnentriangulatie wordt bedoeld het gebruiken
van verschillende soorten bronnen. De casus moet vanuit meerdere perspectieven bekeken worden
zodat alle opinies en meningen verkondigd worden waardoor er een totaalbeeld ontstaat. Wanneer
er teveel bronnen gehanteerd worden die vanuit een bepaald perspectief handelen ontstaat er een
gekleurd beeld. Bij het kiezen van de geïnterviewden is hiermee rekening gehouden door niet een
bepaald perspectief de overhand te geven.

2.5 Onderzoeksmodel
Op basis van de gekozen en omschreven strategie kan het onderstaande onderzoeksmodel worden
vormgegeven:

Fig 2.2 Onderzoeksmodel (Bron: eigen bewerking)
Onder overige instanties m.b.t. grensoverschrijdende samenwerking worden diverse, minder
prominente instanties en/of organen verstaan. De meest relevante instanties hiervan komen in de
thesis aan bod. Hoewel Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen en de Euregio Scheldemond
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verreweg de belangrijkste overkoepelende instanties zijn binnen de casus zijn er ook nog enkele
overige instanties die in deze stap belicht zullen worden. Voor de volledige beschrijving van de casus
en de betrokken partijen wordt verwezen naar hoofdstuk vier.
Het onderzoek is opgesplitst in meerdere fasen met elk hun eigen methoden en werkwijze.
Hieronder zal per stap worden beschreven wat er wordt gedaan en op welke wijze:
Stap 1 Verkennend literatuuronderzoek en data-analyse
Door middel van een eerste literatuurverkenning zal er een basiskennis vergaard worden van de
verschillende theorieën, de verschillende ruimtelijke thema’s en het onderzoeksgebied. De theorieën
zullen nader bekeken worden en geoperationaliseerd worden. Tevens zullen de theorieën dusdanig
worden geïntegreerd binnen het onderzoek zodat ze goed toepasbaar zijn binnen het onderzoek.
De thema’s collaborative planning, grensoverschrijdende samenwerking en demografische
veranderingen zullen worden uitgediept en worden afgebakend. Vervolgens zal ook de situatie in het
onderzoeksgebied nader bekeken worden en zullen de onderzoeksthema’s op het onderzoeksgebied
worden toegespitst. Tevens zullen de demografische veranderingen in kaart gebracht worden zodat
inzichtelijk wordt in welke mate en op welke plaats deze veranderingen plaatsvinden.
Stap 2 Inleidende interviews
Naast de literatuur en beleidsdocumenten zullen er ook enkele inleidende interviews plaatsvinden
om zodoende ook een indruk ontstaat van hoe het probleem wordt ervaren door verschillende
bestuurders en beleidsmakers. Naast de informatie die reeds is vergaard bij het literatuuronderzoek
en de document-analyse is het ook van belang om het hoe en waarom achter deze informatie te
verkrijgen. Gezien het feit dat het onderzoek zich uitstrekt over drie verschillende gemeenten zal bij
elk van deze gemeenten een inleidend interview afgenomen worden.
Stap 3 Gespecificeerd literatuuronderzoek en document-analyse
Na een eerste, globale, literatuurverkenning kan er specifieker gezocht worden naar passende en
onderzoeksgerelateerde literatuur. Door de afbakening van de verschillende thema’s en een eerste
blik op het onderzoeksgebied kan er meer diepgaande literatuur gezocht worden die passend is.
Naast de literatuur wordt er ook naar gerelateerde beleidsdocumenten gezocht. Deze
beleidsdocumenten kunnen betrekking hebben op grensoverschrijdende samenwerking, vormen van
collaborative planning en de ruimelijke aanpak van demografische veranderingen. Doel van deze stap
is om inzicht te krijgen in de casus op verschillende niveaus. Het probleem dient bekeken te worden
vanuit verschillende perspectieven en speelt op verschillende niveaus. Vanaf elk niveau zal bekeken
worden hoe de problematiek in elkaar zit en welke invloeden de niveaus op elkaar hebben.
Stap 4 Casus analyse en implementatie theoretisch kader
Door middel van voorgaande stappen kan er een eerste analyse gemaakt worden waarbij duidelijk
wordt hoe de huidige situatie is vormgegeven en hoe dit wordt ervaren door de verschillende
betrokken instituties. Door het theoretisch kader te betrekken bij deze analyse kan nauwkeurig
worden gekeken naar de wijze waarop de theorie zich verhoudt tot de praktijk. Na afloop van deze
stap is de eerste grote verkenning afgerond en kunnen de eerste conclusies worden vastgesteld met
betrekking tot het beschrijvende en verklarende deel van het onderzoek.
Stap5 Afnemen van diepte-interviews
Aan de hand van de casus analyse en de koppeling met het theoretisch kader kunnen er enkele
diepte interviews worden afgenomen. Nu de kennis van de situatie en problematiek bekend is
kunnen er gerichte vragen gesteld worden waarbij dieper op de situatie ingegaan wordt. In
tegenstelling tot de verkennende interviews zullen deze diepte-interviews uitgevoerd worden aan de
hand van een vooraf vastgestelde vragenlijst. Op deze manier kan er gestructureerd te werk gegaan
worden en kunnen ook de interviews onderling goed op elkaar afgestemd worden. Waar de
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verkennende interviews voornamelijk ingaan op het beschrijvende en verklarende deel zullen deze
diepte-interviews zich met name focussen op het normatieve deel.
Stap 6 Eindanalyse uitvoeren en relaties leggen
Na het uitgebreide onderzoek kan de eindanalyse worden vormgegeven. Belangrijk aspect hierbij is
om ook de relaties te leggen zoals beschreven in het theoretisch kader, waarbij de thema’s
collaborative planning, grensoverschrijdende samenwerking en demografische veranderingen aan
elkaar gekoppeld worden. Nu het diepte-onderzoek is afgerond kunnen er zowel algemene als
specifiek op de casus gerichte conclusies worden getrokken.
Stap 7 Afronding onderzoek en rapporteren
Binnen dit laatste deel van het onderzoek zullen conclusies worden getrokken. De conclusies zullen
duidelijk en helder worden geformuleerd. Hierbij zal ook specifiek naar de interne en externe
validiteit gekeken worden. Tenslotte zal alles in de vorm van een wetenschappelijk rapport worden
getoond.
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Hoofdstuk 3 Theoretisch Kader
3.1 Inleiding
In het hoofdstuk worden de voor dit onderzoek relevante theoretische inzichten uiteengezet. Het
onderzoek is gestoeld op 3 fundamenten, te weten: collaborative planning, grensoverschrijdende
samenwerking en tot slot demografische veranderingen. Collaborative planning wordt kan worden
gezien als een planningstheorie waarbij samenwerking tussen verschillende belanghebbenden
centraal staat. Door het toepassen van de theorie van collaborative planning, dus het daadwerkelijk
betrekken van belanghebbenden en samenwerken, kan ook werken bij grensoverschrijdende
samenwerking. Grensoverschrijdende samenwerking is een aspect wat steeds meer zichtbaar wordt
in de praktijk. Veel zaken stoppen niet bij de grens en ook op het gebied van ruimtelijke ordening kan
er sprake zijn van grensoverschrijdende samenwerking. Veel ruimtelijke zaken in de nabijheid van de
grens hebben ook invloed op de situatie over de grens, in dergelijke gevallen kan
grensoverschrijdende samenwerking zorgen voor een juiste afstemming. Ook demografische
veranderingen stoppen niet bij de grens. Het dalende geboortecijfer en de stijgende
levensverwachting gelden voor grote delen van Europa, dat stopt niet bij de grens. Om dergelijke
zaken beleidsmatig goed te kunnen neerzetten kunnen vormen van samenwerking een meerwaarde
betekenen. Demografische veranderingen die nu actueel zijn, zijn bevolkingskrimp, vergrijzing van de
bevolking en de ontgroening van jongeren. Naast deze aspecten wordt ook de relatie tussen deze
thema’s onderling bekeken (zie figuur 3.1). Voor elk van deze fundamenten is een eigen theoretische
invalshoek gekozen en deze achtergronden worden hieronder beschreven. In paragraaf 3.2 wordt de
theorie van collaborative planning behandeld. In paragraaf 3.3 wordt een theoretisch kader gevormd
rondom burgerparticipatie, wat nauw samenhangt met collaborative planning . In paragraaf 3.4 zal er
worden ingegaan op de culturele verschillen. Vervolgens wordt in paragraaf 3.5 de rol van
grensoverschrijdende samenwerking besproken en de bijbehorende theoretische invalshoeken. Tot
slot zal in paragraaf 3.6 worden ingegaan op demografische veranderingen. In elke paragraaf zullen
de begrippen geoperationaliseerd en helder gedefinieerd worden.

Collaborative planning
Invloed
hiervan op
samenwerking

Grensoverschrijdende
samenwerking
Invloed hiervan
op
demografische
veranderingen
Demografische veranderingen

Fig 3.1 De onderzoeksfundamenten gevisualiseerd.(eigen bewerking)
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3.2 Collaborative planning
Historie
Collaborative planning is een planningsmethode waarbij samenwerking tussen verschillende actoren
centraal staat (Healey, 1998). Collaborative planning kan gezien worden als een relatief nieuwe
planningstheorie. Om de kern van collaborative planning te kunnen doorgronden is het van belang
de historie voorafgaand aan deze methode te bekijken. Zodoende kan het ontstaan van collaborative
planning en de wijze waarop het is vormgegeven verklaard worden.
De geschiedenis van planning kenmerkt zich door een rijke traditie aan verschillende methoden.
Verschillende nieuwe wetenschappelijke inzichten, het experimenteren met nieuwe werkwijzen door
overheden en een steeds veranderende tijdgeest dragen bij aan deze rijke planningstraditie. Volgens
Healey (1997) wordt de huidige ruimtelijke planning gevormd door drie verschillende stromingen in
het verleden. Het gaat volgens haar hierbij om economic planning, physical development en tot slot
public administration and policy analysis (Healey, 1997). Onder economische planning wordt
verstaan de manier waarop invulling gegeven wordt aan de productieve krachten van een stad of
regio. Hierbij wordt ook de link gelegd met sociaal beleid waardoor er een verzorgingsstaat wordt
gevormd. Bij de fysieke ontwikkeling wordt de nadruk gelegd op zaken als het ruimtelijk invulling
geven aan medische en economische voorzieningen en daarnaast ook het creëren van een
aantrekkelijke leefomgeving. Bij de publieke administratie en beleidsanalyse komt de nadruk te
liggen op het verhogen van effectiviteit en efficiency waardoor door middel van ruimtelijke planning
meerdere doelen gerealiseerd kunnen worden. Sinds de jaren ’70 is er een trend ontstaan waarbij
planning ook meer als een professie gezien moet worden die niet louter technisch van aard is. De
invloed van sociale en economische factoren wordt steeds groter binnen de ruimtelijke planning.
Hierdoor wordt het belang van stakeholders en andere belanghebbenden steeds groter. Er worden
immers steeds meer factoren aan gekoppeld die voor steeds meer groepen van belang zijn.
Daarnaast krijgt ook wetenschappelijke kennis een steeds belangrijkere rol binnen de ruimtelijke
planning. Dit gedachtegoed wordt in de literatuur aangemerkt als communicative planning (Healey,
1997). Communicative planning staat aan de basis van het concept collaborative planning. Om exact
het doel te kunnen bepalen van collaborative planning is het noodzakelijk om het belang ervan te
weten.
Belang en doel
Belangen lopen steeds verder uiteen, het definiëren van één publiek belang is haast onmogelijk.
Healey (1997) schrijft: “The culturally, homogeneous community with a common ‘public interest’ has
been replaced in our imaginations by the recognition of a diversity of ways of living everyday life and
of valuing local environmental qualities. This is captured in the idea that we live in ‘pluralist’ societies,
which generate multi-sided interest group conflicts”
Door de steeds meer erkennen en herkennen van de uiteenlopende belangen werd het steeds
lastiger om op een juiste wijze invulling te geven aan ruimtelijke vraagstukken. Collaborative
planning is dus een methode van planning die is ontwikkeld om antwoord te kunnen geven op
bovenstaand probleem. In de volgende twee paragrafen zal worden ingegaan op de twee leidende
denkwijzen die de basis vormen van collaborative planning. De basis van collaborative planning ligt in
de interactie en communicatie met verschillende betrokken partijen om zo een win-win situatie te
creëren (Forester, 1989). Hiermee is tevens het doel van collaborative planning gezegd. Op basis van
interactie en communicatie met belanghebbenden een zo optimaal mogelijke situatie laten ontstaan.
Vanuit het gedachtegoed van collaborative planning kan samenwerking dus ook alleen effectief zijn
wanneer iedere (direct of indirect) belanghebbende daadwerkelijk betrokken wordt in het proces en
er een rationele en open dialoog plaatsvindt. Volgens Healey (1997) is dat van groot belang omdat
het proces draait op basis van informatieverstrekking die anders onvolledig zou zijn. Daarnaast draait
het proces om het vertrouwen van elkaar. Wanneer er partijen niet worden betrokken bij het proces
is er geen sprake van wederzijds vertrouwen. Volgens Verhage en Sluis (2003)is het belangrijkste doel
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van collaborative planning antwoord geven op de vraag: “ Hoe kan er een beleidsstructuur gecreëerd
worden waarin belanghebbenden, inclusief de bewoners, automatisch zijn geïncorporeerd?”
Communicative action
Het eerste uitgangspunt waarop collaborative planning gebaseerd is, is communicative action.
Communicative action is een concept wat ontwikkeld is door Habermas in 1981 in zijn werk ‘Theorie
des kommunikativen handelns’. Habermas vraagt zich af in hoeverre de publieke discussie
daadwerkelijk democratisch en open is. Hij pleit voor enkele hervormingen in de wijze waarop het
debat gevoerd wordt. Hij benadrukt dat rationaliteit de boventoon dient te voeren maar dat dit in de
praktijk vaak een belemmering vormt. Hij geeft aan dat er te vaak factoren zijn die een rol spelen
waardoor er niet geheel vrijuit of zonder belemmeringen het debat gevoerd kan worden.
Allereerst worden drie soorten handelen onderscheiden; instrumenteel handelen, strategisch
handelen en communicatief handelen (Habermas, 1981).
Hoe deze verschillende soorten van handelen zich ten opzichte van elkaar houden wordt duidelijk
uitgelegd door Steeman (2005) : “Instrumenteel en strategisch handelen typeert Habermas als
handelen waarbij het eigen succes voorop staat, de handelende persoon heeft een bepaald
persoonlijk doel. Instrumenteel handelen heeft als doel om een verandering te doen optreden bij een
ding, of een object. Strategisch handelen heeft als doel om een verandering te doen optreden bij een
ander persoon, oftewel een subject. Bij communicatief handelen gaat het net als bij strategisch
handelen wel om sociale interactie, maar niet om het bereiken van eigen succes, maar om het
bereiken van overeenstemming met elkaar “.
Habermas pleit voor een discussie op het niveau van de ‘discours’. De Dikke van Dale noemt een
discours ‘een gesprek, redevoering, speech: een discours houden over een bepaald
onderwerp’(website van Dale, geraadpleegd op 25 mei 2011). Deze omschrijving is te onvolledig om
duidelijk te hebben wat onder een discours verstaan wordt. Habermas zelf omschrijft een discours
als een niveau waarbinnen gecommuniceerd kan worden waarbij argumenten eerlijk en rationeel
tegen elkaar afgewogen kunnen worden (Habermas, 1981).
Wanneer deze discours gerealiseerd is zijn er vier speerpunten die de kwaliteit van het debat moeten
waarborgen en de ideale gespreks-setting moeten garanderen (Habermas,1981);
Eenieder dient een gelijke kans te hebben de discussie te openen binnen het discours.
Eenieder dient een gelijke kans te hebben om zijn/haar mening te verkondigen en dus deel te
nemen aan de discours.
Er mogen geen machtsverschillen tussen de deelnemers aanwezig zijn waardoor bepaalde
argumenten niet genoemd zouden worden of juist overheersend zullen zijn.
Eenieder dient communicatief te handelen. Dit wil zeggen dat het doel moet zijn om
overeenstemming te bereiken met elkaar.
Wanneer deze setting gehanteerd wordt en er dus puur op basis van rationaliteit gediscussieerd
wordt is er volgens Habermas sprake van een ‘communicatieve symmetrie’.
Institutionalisme
Het andere uitgangspunt van waaruit collaborative planning is opgebouwd is het institutionalisme.
Hiermee onderscheidt het zich van communicative planning waarbij dit niet het geval is. Er is niet
een eenduidige, heldere definitie van wat een institutie is. De literatuur geeft geen eenduidige
definitie van het begrip institutie. Toch hoeft dit volgens Immergut (1998) niet erg te zijn. Volgens
haar gebruiken verschillende disciplines het begrip op hun eigen manier zonder dat er een
gemeenschappelijke definitie is. Dit brengt volgens haar geen problemen met zich mee. Een
duidelijke definitie van instituties wordt gegeven door Hall & Taylor (1994): “Formal or informal
procedures, routines, norms and conventions, embedded in the organizational structure”.
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Ondanks dat het duidelijk en helder is wat de auteurs onder een institutie verstaan lijkt de definitie
vrij globaal van aard en is teveel toegespitst op een organisatie. Healey (2004) zelf geeft een bredere
definitie die allesomvattend is: “By institutions is meant the norms, standards and mores of a society
or social group which shape both formal and informal ways of thinking and ways of acting. In this
perspective, the ‘governance’ institutions of a society are those values, norms and ways of acting
which shape the realm of collective action – the relations between citizens, the regulation of
individual behavior in relation to wider social norms and the organization of projects of collective
endeavour.”
Volgens Healey is er dus sprake van een bepaalde cultuur die onze normen en waarden bepaalt en
van daaruit ons denken en doen. Dit bepaalt hoe een samenleving zich beweegt en relaties onderling
verlopen. Deze gedachte leunt op de theorie van de socioloog Giddens over structuratie. Giddens
geeft aan dat er een relatie is tussen de bestaande structuren (de cultuur) en het eigen vermogen
(onze eigen denkwijze); “Structuration theory is based on the proposition that structure is always
both enabling and constraining , in virtue of the inherent relation between structure and agency ( and
agency and power)” (Giddens, 1984).
Giddens benadrukt dat het gedrag van mensen niet als vanzelfsprekend gezien kan worden en dat de
wijze waarop een persoon denkt of doet altijd onderhevig kan zijn aan verandering, hetzij door
veranderingen in de structuur, hetzij door veranderingen in zijn eigen denken.
Het begrip institutionalisme sluit dus aan bij de definitie van Healey voor instituties. Institutionalisme
kan gezien worden als een wijze waarop een samenleving beweegt. Binnen het institutionalisme zijn
de denkwijzen en handelingen van de mensen sterk gestuurd vanuit een diepgewortelde cultuur en
hun eigen vermogen om hieraan invulling te geven. De definitie van Healey zal voor het verdere
onderzoek gehanteerd worden gezien de duidelijke en allesomvattende omschrijving.
De theorie
Zoals geschetst is de theorie dus gebaseerd op het institutionalisme en op communicative action.
Volgens Healey (1998) is collaborative planning anders dan andere planningstheorieën. Collaborative
planning onderscheidt zich op de volgende punten:
‘Integrative place making’;
‘Collaboration in policymaking’;
‘Inclusive stakeholder involvment’;
‘Use of local knowledge’;
‘Building relational resources’. (Healey, 1998)
Door het toepassen en onderhouden van deze eigenschappen wordt het concept van collaborative
planning op een juiste en correcte wijze gehanteerd. Hierdoor kunnen de voordelen, zoals door
Healey (1997) benoemd, ontstaan waardoor ruimtelijke planning effectiever zal zijn.
Wat Healey (1998) probeert duidelijk te maken met deze vijf punten zal hieronder per punt worden
toegelicht en verduidelijkt:
Het ontwikkelen van een integrale benadering;
Wat er bedoeld word met een integrale benadering is dat er een gehele benadering ontstaat rondom
een thema. Voor planning geldt hierbij dus dat er sprake moet zijn van een benadering waarbij alle
beleidsvelden die mogelijk relevant zijn worden meegenomen. Het is dus van belang om breed naar
een probleem te kijken waardoor meerdere zaken tegelijk aangepakt kunnen worden (Healey,1997).
Voor de ruimtelijke planning geldt dus dat ook thema’s als economie, milieu, infrastructuur en
hieraan gerelateerde zaken bekeken dienen te worden om op deze manier een integrale benadering
te kunnen ontwikkelen van een probleem. Dit is niet specifiek van toepassing op Healey maar dit is
een algemene trend van ruimtelijke planning heden ten dage.
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Samenwerking bij opstellen beleid en projecten;
Healey (1998) schrijft dat er in het verleden gedacht werd dat adviseurs met concrete plannen en
projecten kwamen en dat het aan de planners was om deze te implementeren in de eigen omgeving.
Het werd echter na verloop van tijd duidelijk dat op deze wijze men niet alles gerealiseerd kreeg
zoals men dat wou. Daarom is het volgens Healey (1998) belangrijk dat alle belanghebbende partijen
betrokken worden in het proces om zodoende gezamenlijk het beleid op te stellen. Zodoende kan er
beter ingespeeld worden op de lokale vraagstukken. Volgens Healey (1998) zijn hierbij de
belangrijkste elementen de nadruk op samenwerking bij de ontwikkeling, en een mengeling van
politici, burgerpartijen, afvaardiging van bedrijven en natuur- en milieugroeperingen.
Betrekken van alle potentiële belanghebbenden bij het proces;
Healey (1997) geeft aan dat het belangrijk is om alle potentiële belanghebbenden bij het proces te
betrekken, hieraan zitten echter wel voorwaarden. Hierop toegepast zijn de voorwaarden die
Habermas (1981) reeds heeft opgesteld in zijn ‘Theorie des kommunikativen handelns’. Alle
potentiële belanghebbenden hebben ook dezelfde rechten in het proces. Er is sprake van een
gelijkwaardige rolverdeling en men voert het debat in een zogenoemde discours. Belangrijkste punt
van Healey zelf is dat er geen potentiële belanghebbende op voorhand van het proces wordt
uitgesloten. Hierdoor zijn alle belangen vertegenwoordigd en kan iedere mening gehoord worden.
Het gebruik maken van lokale kennis;
Een van de belangrijkste redenen voor het betrekken van veel lokale partijen bij het proces is dat zij
beschikken over kennis en informatie die de bestuurders en beleidsmakers niet in huis hebben
(Healey, 1998). In feite kan gesteld worden dat door het betrekken van alle potentiële
belanghebbenden bij het proces er al een grote hoeveelheid lokale kennis betrokken wordt bij het
proces. Het is dus van belang om deze lokale kennis ook daadwerkelijk te gebruiken in het proces.
Hierbij hoeft dus niet alleen gedacht te worden aan experts en beleidsmakers maar ook aan kennis
van de overige betrokkenen in het proces. Healey (1998) omschrijft deze kennis als ‘practical
knowledge’. Daar waar de beleidsmakers vaak abstracte en theoretische kennis hebben, zorgen de
lokale partijen voor de praktische kennis.
Het opbouwen van goede werkrelaties
Om het proces van collaborative planning te kunnen laten slagen is het van belang om goede
werkrelaties op te bouwen (Healey, 1998). Onder deze werkrelaties wordt verstaan de relaties tussen
de verschillende belanghebbenden en instanties die deelnemen aan het proces. Hierdoor zullen
positieve, sociale relaties ontstaan die de procesgang ten goede zullen komen. Waar een goede
werkrelatie heerst, daar zal informatie en kennis sneller rondstromen en zal de intellectuele
capaciteit toenemen (Healey, 1998).
Beperkingen collaborative planning
Ondanks de vele voordelen kent ook de planningsfilosofie van collaborative planning zijn
beperkingen. Phelps en Tewdwr-Jones (1999) spreken hun zorgen uit over de praktische
haalbaarheid van het concept collaborative planning. Zij zijn van mening dat de belangen vaak te
divers en uiteenlopend zijn dat collaborative planning in de praktijk, in de meeste gevallen niet
effectief zal zijn. Daarnaast menen zij dat het niet reëel is om te denken dat het debat puur op basis
van rationaliteit gevoerd kan worden, waardoor eigen belangen op de achtergrond komen te liggen.
Dit zal in de praktijk nooit daadwerkelijk zo geschieden. Hun laatste argument is gebaseerd op het
feit dat bij collaborative planning alle potentiële belanghebbenden bij het proces betrokken moeten
worden. Zij menen dat hierdoor juist met name de focus op de procesgang komt te liggen en minder
op de inhoud. Door alle potentiële belanghebbenden voor het debat uit te nodigen wordt de kans
juist kleiner dat er een geschikte oplossing gevonden wordt.
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Ook Verhage en Sluis (2003) menen dat de vertaling van de theorie naar de praktijk kritisch bekeken
moet worden. Zij stellen dat collaborative planning geen antwoord heeft op de verschillende
machtsverhoudingen tussen de betrokkenen in het proces. Het is volgens hen irreëel om te denken
dat alle verschillende belangen en machtsverhoudingen terzijde geschoven worden. Daarnaast wordt
de waarde van de dialoog te hoog ingeschat, aangezien een dialoog volgens hen altijd plaatsvindt
binnen de geldende machtsverhoudingen.
Tot slot stellen Innes en Booher (2004) dat collaborative planning vooral gebaseerd is op een
ideologie. Hoewel ook beiden overtuigd zijn dat collaborative planning een uniek concept is menen
zij tevens dat het in de praktijk nooit volledig tot wasdom kan komen.
Ondanks deze tekortkomingen blijft het concept van collaborative planning gehandhaafd voor het
onderzoek. Grootste kritiekpunt is dat collaborative planning gebaseerd is op een ideologie en dat
het lastig in de praktijk te brengen is (Verhage en Sluis,2003; Innes en Booher, 2004; Phelps en
Tewdwr-Jones, 1999). Doel van dit onderzoek is echter niet om te kijken naar de mate waarin
collaborative planning op correcte wijze volgens de theorie van Healey (1997) wordt uitgevoerd.
Belangrijk is om te kijken of er sprake is van (vormen van) collaborative planning, niet of het ook
helemaal op de juiste theoretische wijze wordt uitgevoerd. Het is van belang om te kijken of er
sprake is van samenwerking tussen beleidsmakers en overige partijen waardoor er op een bepaalde
wijze invulling gegeven kan worden aan het beleid. Op basis hiervan is besloten om de
planningstheorie van collaborative planning te hanteren in het onderzoek.
Relatie tussen collaborative planning en grensoverschrijdende samenwerking
De veronderstelling die in dit onderzoek gedaan wordt, is dat collaborative planning invloed kan
hebben op de grensoverschrijdende samenwerking, die vervolgens weer invloed kan hebben op de
ruimtelijke aanpak van demografische veranderingen. Dit onderzoek wordt gevoerd naar aanleiding
van het feit dat het ontbreekt aan een goede grensoverschrijdende samenwerking (R. de Ruijter,
persoonlijke communicatie, 13 december 2010) . Om deze samenwerking vanuit een ander
perspectief te bekijken zal gekeken worden wat collaborative planning kan toevoegen aan de
grensoverschrijdende samenwerking. Collaborative planning kan voordelen bieden bij het uitvoeren
van ruimtelijk beleid (Healey, 1998).Door middel van het toepassen van (vormen van) collaborative
planning binnen de grensoverschrijdende samenwerking zouden er mogelijk positieve effecten
ontstaan. Er zal dus onderzoek gedaan worden naar de relatie tussen collaborative planning en
grensoverschrijdende samenwerking.

3.3 Participatie
In het Latijn betekenen de woorden deel en nemen, respectievelijk pars en cipere. Participatie kan
dus gezien worden als deelname aan iets. Wanneer specifiek wordt gekeken naar de ruimtelijke
planning wordt onder participatie verstaan de mate waarin instanties en/of burgers betrokken
worden en inspraak hebben. Ondanks het feit dat collaborative planning uitgaat van een hoge mate
van participatie- en inspraakmogelijkheden vanuit de samenleving, geldt dit in de praktijk niet altijd.
Om daadwerkelijk uitspraken te doen in hoeverre er sprake is van participatie- en
inspraakmogelijkheden heeft Arnstein (1969) de participatieladder ontwikkelt.
De participatieladder onderscheidt acht verschillende vormen van participatiemogelijkheden,
gerangschikt van absoluut geen participatie onderaan tot absolute participatie bovenaan. Arnstein
heeft de acht verschillende vormen van participatie onderverdeeld in drie categorieën.
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Fig 3.6.1 De participatieladder volgens Arnstein (bron: Arnstein, 1969)
De twee laagste vormen van participatie zijn in haar optiek vormen van nonparticipation. Hierbij
wordt er particpatie toegestaan, maar niet met als doel inspraak te verlenen maar juist om de
participanten te kunnen manipuleren. Hiermee wordt dus bedoeld om juist de burgers een mening of
een visie te kunnen opleggen zonder dat er sprake is van inbreng vanuit de burger. De informatie
wordt slechts vanuit de overheid gegeven en opgelegd aan de burgers en er is dus sprake van
eenrichtingsverkeer.
De derde, vierde en vijfde trede van de ladder schaart Arnstein onder het tokenism. Tokenism kan
gezien worden als een soort geste; men wordt uitgebreid geïnformeerd, en mogelijk ook gehoord
maar dit moet niet gezien worden als een concrete vorm van respons en participatie. De vijfde trede
kan gezien worden als een brug tussen tokenism en citizen power.
De bovenste drie treden worden door Arnstein getypeerd als vormen van citizen power. Voor trede
zes geldt dat burgers al daadwerkelijk mogen participeren in de besluitvorming en dat hun inbreng
serieus genomen wordt. Voor trede zeven en acht geldt dat er participatiemogelijkheden geboden
worden waarbij er een grote mate van beslissingsbevoegdheid bij de participant gelegd wordt.
Aan de hand van deze participatieladder kan dus de mate van participatie weergegeven worden en
ook de achterliggende gedachte van de machthebber, die bereid is participatie te verlenen.
Een ander model, voornamelijk gebaseerd op het model van Arnstein, is dat van Edelenbos en
Monnikenhof (2001). Zij gaan uit van vijf participatieniveaus en daarnaast benoemen zij de
verschillende niveaus vrij concreet. Hun model geeft de democratievorm, de rol van de overheid en
de rol van de participant aan. Tot slot benoemen zij per model enkele voorbeelden.
Beperkingen van het participatiemodel
Ondanks dat het model een goed beeld kan schetsen van het participatieniveau kent het model ook
zijn tekortkomingen. Grootste nadeel is dat het toch om modellen gaat en de praktijk zich niet zo
makkelijk laat samenvatten in een model. Participatie kent vaak vele vormen en niveaus en het is te
lastig om dit op een algemeen niveau in te schalen. Het is natuurlijk ook zo dat er geen sprake kan
zijn van een algemene rol van de overheid of een algemene rol van de participant. De overheid of de
participant kan niet gezien worden als een algemeen orgaan maar juist als een complex orgaan
waarbinnen meerdere mensen, gedachten, thema’s en niveaus samen komen waardoor er ook geen
sprake kan zijn van een participatieniveau wat hoort bij een bepaalde instantie of participant. Toch
kan het model wel degelijk een goede indicatie geven van waar een organisatie of instantie zich
bevindt op het niveau van participatiemogelijkheden.
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3.4 Culturele verschillen
De verwachting voorafgaand aan het onderzoek is dat ook culturele verschillen tussen Nederlanders
en Belgen een rol spelen bij grensoverschrijdende samenwerking. In dit onderzoek gaat het met
name om de culturele verschillen tussen Nederlanders en Vlamingen. Om duidelijk te maken waar
het exact om gaat moet men zich eerst afvragen wat cultuur precies inhoudt. Cultuur is een breed
begrip wat in verschillende contexten geplaatst kan worden. Een eerste definitie van cultuur wordt
gegeven door Vossestein (2003): “Cultuur is een samenhangend geheel van meer of minder
bewuste denkbeelden en technieken dat een groep mensen over langere tijd dient als richtlijn en
instrument om te leven en overleven”.

Volgens deze definitie is cultuur dus iets wat gebaseerd is op denkbeelden en technieken die de
mens sturen in zijn doen en laten. Ondanks het feit dat deze definitie wel duidelijk maakt wat cultuur
inhoudt is zijn begrippen als technieken ietwat vaag om concreet te maken wat cultuur is. Een
andere definitie is van Hofstede & Hofstede (2009): “Cultuur bestaat uit de ongeschreven regels van
het sociale spel. Het is de collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie
mensen onderscheidt van die van andere”.
Deze definitie is concreter van aard en past beter bij het onderzoek. Wanneer er verder in het
onderzoek wordt gerefereerd aan culturele verschillen betekent dit dus verschillen in de collectieve
‘mentale programmering’ die de leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van
andere.
Daarnaast doet de vraag zich voor wat de rol van cultuur is? Nu duidelijk geworden is wat onder
cultuur verstaan wordt kan ook de betekenis van cultuur besproken worden. Lee, Shenkar & Li (2008)
menen dat cultuur een tweetal functies heeft. De eerste functie die cultuur heeft in hun optiek is
externe aanpassing. Zij menen dat cultuur een functie heeft die mensen of groepen nader tot elkaar
kan brengen, en dat men op deze manier elkaar beter kan begrijpen. De andere functie die cultuur
heeft is interne integratie. Men kan zich beter binnen de eigen groep of organisatie mengen door
zich aan de vigerende cultuur aan te passen. De rol van cultuur kan dus gezien worden als
bindingsmiddel tussen verschillende mensen, groepen of instanties, teneinde beter met elkaar om te
kunnen gaan en elkaar begrijpen.
Nadat we verondersteld hebben dat ook culturele aspecten een rol spelen is er voor gekozen om een
theoretisch fundament te kiezen van waaruit te het culturele aspect bekeken kan worden. Dit is van
belang om op een gegronde manier de twee landen met elkaar te kunnen vergelijken op basis van
enkele factoren. Zodoende is als theoretische onderbouwing van culturele verschillen gekozen voor
het werk van Hofstede (1980). Hij heeft vier categorieën onderscheiden van waaruit het begrip
cultuur onderzocht kan worden. Deze vier categorieën zijn machtafstand, individualisme,
masculiniteit en tot slot onzekerheidsvermijding. Wat Hofstede exact verstaat onder deze begrippen
zal hieronder worden uitgelegd.
Machtafstand
Onder machtafstand wordt verstaan de mate waarin ongelijkheid tussen de mensen verwacht en
aanvaard wordt. Hieronder wordt dus verstaan de mate van gelijkheid tussen mensen onderling en
de mate waarin het hiërarchische model wordt toegepast. Wanneer er sprake is van een hoge
machtafstand zal men niet snel op een persoon afstappen die hoger in de hiërarchische ladder staat.
Wanneer er sprake is van een lage machtafstand zal deze stap kleiner zijn en is er dus minder sprake
van een hiërarchisch model.
Individualisme
Onder individualisme wordt verstaan de verhouding tussen het individu en het collectief. Hierbij gaat
het om de situaties waarin men geneigd is voor de individuele belangen te kiezen of juist voor het
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collectief belang. Een hoog individualisme gaat dus uit van een situatie waarin men veelal zal kiezen
voor de persoonlijke belangen en niet voor de collectieve belangen van de samenleving.
Masculiniteit
Masculiniteit betekent de mate waarin de rollen van de man en vrouw in de samenleving van elkaar
verschillen. Masculiniteit gaat dus in op de verhouding tussen man en vrouw in de samenleving. Het
gaat hierbij niet louter om de onderlinge relatie maar het moet breder gezien worden. Hierbij kan
gedacht worden aan het aantal vrouwen in topfuncties, de verdeling van het huishouden of de
acceptatie onder mannen wanneer een vrouw zijn manager is (Van Wijk, 2010). De Waij (2009)
beschrijft de soorten samenleving van zowel masculiniteit als feminiteit als volgt: “Een samenleving is
masculien als emotionele sekserollen duidelijk gescheiden zijn. Mannen worden geacht assertief en
hard te zijn en gericht op materieel succes, vrouwen horen bescheiden en teder te zijn en vooral
gericht op de kwaliteit van het bestaan. Een samenleving is feminiem als emotionele sekserollen
elkaar overlappen. Zowel mannen als vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht
op de kwaliteit van het bestaan.” Een samenleving zal niet volledig masculien of feminiem zijn maar
het geeft een richting aan hoe de praktijk eruit ziet.
Onzekerheidsvermijding
De laatste factor volgens Hofstede is onzekerheidsvermijding. Onzekerheidsvermijding kan gezien
worden als de bereidheid om risico’s te nemen tegenover het kiezen voor zekerheid. Hoe hoger de
onzekerheidsvermijding, hoe hoger de keuze voor vastigheid en zekerheid. Hierbij gaat het om zaken
als kiezen tussen een vaste baan en kiezen voor het ondernemerschap, of kiezen voor nieuwe dingen
en durven experimenteren of terugvallen op oude, bekende gebruiken en processen.

Fig 3.5.1 De culturele dimensies volgens Hofstede (bron: Hofstede,1980)
Volgens Hofstede dient voor iedere categorie een score tussen nul en honderd gegeven te worden
op basis van onderzoek. Hierbij gaat een lage score uit van een lage aanwezigheid van het fenomeen
en een hoge score geeft aan dat de onderzoekscategorie wel degelijk aanwezig is. Door het
toekennen van deze scores kunnen er vergelijkingen gemaakt worden met andere
onderzoekgroepen. Kanttekening die hierbij gebruikt moet worden is dat er uitspraken gedaan
kunnen worden over deze 4 categorieën, die redelijk allesomvattend zijn maar tegelijkertijd ook vrij
globaal. Wanneer men naar specifieke verschillen zoekt zal nader onderzoek noodzakelijk zijn
(Hofstede, 2009). Voor de volledige vergelijking wordt verwezen naar hoofdstuk vijf.
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3.5 Grensoverschrijdende samenwerking

Historie binnen de EU
Aan grensoverschrijdende samenwerking liggen kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen.
Het belangrijkste motief binnen Europa was om een vrije markt zonder grenzen te creeëren binnen
de Europese gemeenschap (Van Houtum, 1999). Omdat grensoverschrijdende samenwerking op
andere continenten op andere motieven gestoeld kan zijn is er gekozen om dit thema te bekijken
binnen Europa. Grensoverschrijdende samenwerking is een thema wat in Europa ontstaan is in de
periode 1950-1960 en als eerste werd uitgevoerd binnen de grensgebieden van de Benelux en de
Zwitserse, Franse en Duitse grensregio’s (Perkmann, 2003). Het idee hierachter was dat grensregio’s
op economisch gebied konden profiteren van grensoverschrijdende samenwerking (van Houtum,
1999). Op de grens tussen Nederland en Duitsland is ook de eerste Euregio ontstaan in 1958
(Medeiros, 2011). Het gaat hier om de huidige Euregio Enschede-Gronau. Deze samenwerking is
opgezet door de grensgemeenten. Doel hiervan was om de bereikbaarheid van de regio te
verbeteren en betere economische structuren op te kunnen zetten (Website EUREGIO, geraadpleegd
op 26 mei 2011). Waar voorheen de overheden onderling overleg voerden werd toch gekozen voor
het opzetten van een Euregio. Reden hiervoor was dat het aantal vlakken waarop werd
samengewerkt steeds groter werd en het geschikter leek om een aparte organisatie hiervoor op te
starten (Medeiros, 2011). Deze Euregio’s stonden een formeel overleg voor waarbij verschillende
overheden en overige instanties samen gingen werken aan projecten en/of problemen die zich
afspeelden in de grensstreek (Perkmann, 2003).
Een volgende belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van grensoverschrijdende samenwerking is
het verdrag van Madrid uit 1980. Er ontstond een grotere behoefte binnen Europa om de
grensoverschrijdende samenwerking te versterken. De lidstaten hadden behoefte aan de opzet van
een kader waarbinnen grensoverschrijdende samenwerking optimaal kan functioneren. Vaak zat
hierbij de nationale wetgeving dwars en werkte de grensoverschrijdende samenwerking niet
optimaal (Perkmann, 2003). Dit verdrag vormde de eerste stap naar publiekrechtelijke
grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren. De overeenkomst houdt in dat “de lidstaten de
verplichting hebben om grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en
autoriteiten te vergemakkelijken en te bevorderen, één en ander binnen de aard en de
bevoegdheden die deze overheden krachtens hun eigen wettelijke regelingen bezitten” (Voncken,
2006). Het verdrag van Madrid kan gezien worden als het ontstaan van de officiële bezegeling van
grensoverschrijdende samenwerking. Sindsdien is de focus vanuit Europa ook meer gericht op
grensoverschrijdende samenwerking en het verminderen van de grensproblematiek. Het verdrag van
Madrid heeft hierbij geholpen door juridische kaders op te stellen waarbij grensregio’s
samenwerking over de grens kunnen aangaan zonder belemmerende werking van de nationale
wetgeving. Hierdoor vormen de verschillende nationale wetgevingen in de grensregio minder een
obstakel voor het aangaan van samenwerking (Voncken,2006). Het motto van de Europese
Commissie, zoals geformuleerd in “The White paper” uit 1988 is dan ook: “Borders are barriers and
barriers are to be removed” (Van Houtum, 1999).
Hedendaagse grensoverschrijdende samenwerking
Hedendaagse grensoverschrijdende samenwerking bestaat uit drie relatief gescheiden institutionele
structuren (Perkmann, 2003):
Lokale structuren (Euregio’s)
INTERREG gerelateerde structuren
Nationale en regionale overheden (in sommige gevallen)
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Om deze drie vormen van grensoverschrijdende samenwerking te kunnen analyseren is het eerst van
belang om het begrip grensoverschrijdende samenwerking te ontleden. Allereerst gaat het om
grenzen. Er zijn meerdere betekenissen voor het begrip grens. Een goede definitie die van toepassing
is op een grens zoals bedoeld in het onderzoek is “Grenzen zijn het voortbrengsel van een steeds
veranderend proces bestaande uit talloze aspecten in een wereld die zich steeds verder ontwikkelt.
Elke grens heeft als doel ruimte, en zodoende ook bezit, van elkaar te scheiden. Hieruit volgt dat
grenzen geen natuurlijk fenomeen zijn, doordat ze door mensen zijn gecreëerd” (Voncken, 2006).
Wat hiermee bedoeld wordt is dus een grens eigenlijk een scheiding is die bepaalde zaken uit elkaar
houdt. Grenzen zijn niet automatisch aanwezig maar zijn gecreëerd door mensen.
Kessen (1999) sluit zich hierbij aan: “ Meestal is een grens het product van menselijke besluitvorming
en dus het resultaat van bepaalde machtsverhoudingen in een gebied op een bepaald moment. Zij is
een product, als gevolg van een overeenkomst, dat in de loop der tijd wijzigingen kan ondergaan. De
grens kan dan ook eerder als een dynamisch worden betiteld dan als een statisch begrip”
Deze definitie benadrukt dat een grens niet vaststaat en blijvend is maar een dynamisch fenomeen is
wat aan verandering onderhevig kan zijn.
Toch heeft men niet altijd duidelijk het belang en nut van de grens erkent. Minghi (1963) erkende als
een van de eersten dat grenzen, als politieke scheidingen, mensen scheiden van elkaar op basis van
nationaliteit en identiteit. Hiermee wordt gesteld dat een grens meer is dan alleen een scheidslijn en
dat er ook op sociaal vlak sprake is van een barrière.
Voor het onderzoek zullen de belangrijkste kenmerken van deze drie definities gehanteerd worden.
Een grens wordt dus gezien als een gecreëerde scheiding, welke dynamisch is en aan verandering
onderhevig kan zijn. Daarnaast is een grens meer dan alleen een scheiding maar is het ook op sociaal
vlak een barrière.
Samenwerking over de grens betekent dus dat er sprake is van samenwerking tussen twee landen
waarbij onderlinge verschillen bestaan. Doordat er sprake is van verschillende machtsverhoudingen,
culturen, bezit en andere zaken is het dus aannemelijk dat de samenwerking ook meer complex van
aard is dan wanneer die binnen de eigen landgrenzen zou plaatsvinden.
De grensgebieden zijn over het algemeen vaak gelegen in de meer perifere regio’s. Deze regio’s zijn
vaak economisch onderontwikkeld in vergelijking met de meer centraal gelegen gebieden. Het is niet
voor niets dat perifere grensgebieden in het Europees regionaal beleid een centrale plaats innemen.
Het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking door de Europese Unie is mede bedoeld om
deze gebieden uit hun achterstandspositie te halen (De Vries, 2002).
Maar wat is dan concreet een grensoverschrijdende samenwerking? Er zijn verschillende theorieën
met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking. Volgens van Houtum (2000) zijn deze
theorieën onder te verdelen in drie stromingen. De flow approach, de cross-border cooperation
approach en tot slot de people approach. Ondanks dat deze drie benaderingswijzen elk een eigen
invalshoek kennen, kunnen ze niet los van elkaar gezien worden. Voor dit onderzoek denk ik dat de
meest voor de hand liggende invalshoek de cross-border cooperation approach is. Ondanks dat Van
Houtum de people approach aandraagt als meest bruikbare is hier toch van afgeweken. Argument
hiervoor is dat het onderzoek niet zozeer op sociaal geografisch vlak ligt maar meer op het
beleidsmatige vlak en dat de cross-border cooperation approach meer van toepassing is binnen het
onderzoek dan de overige twee benaderingen. Een van deze benaderingen is uitgewerkt door
Perkmann (1999). Hij legt uit wat hij verstaat onder een grensoverschrijdende samenwerking. Zijn
theorie is gestoeld op het gedachtegoed vanuit het neo-institutionalisme. Deze benadering ziet de
grens als barrière voor interactie, maar daarentegen ook als kans voor contact en integratie.
Perkmann onderscheid in zijn theorie een viertal punten die belangrijk worden geacht bij een
grensoverschrijdende samenwerking. Deze punten zijn:
33

1. Samenwerking over de grens heen wordt gezien als een verzamelde uitkomst van diverse, relatief
gedecentraliseerde processen van de institutionaliseringconstructie door de betrokkenheid van nietlokale actoren. Ten gevolge van de acties van de betrokkenen is de institutionele context zelf ook aan
veranderingen onderhevig wat resulteert in onomkeerbare en historisch specifieke wegen.
2. De totstandkoming of wijziging van instellingen beïnvloedt normaliter de kansen en beperkingen
van actoren bij het nastreven van hun agenda’s. Instellingen zijn nooit geheel neutraal. Zij
bevoorrechten bepaalde actoren en bepaalde strategische agenda’s ten faveure van andere.
3. De effecten van instituties op sociale processen over het algemeen staan centraal bij bestuur
evenals kwesties met betrekking tot begeleiding, sturing en regelgeving. Het belang hierbij is het
samen laten komen van een groot aantal acties tot een coherent effect op bepaalde processen.
4. Als laatste wordt verwezen naar het altijd aanwezige cirkelverband tussen de actoren en
instellingen. Enerzijds ervaren actoren een veelheid van mogelijke acties die door de instellingen
worden gecreëerd waar zij deel van uit maken. Anderzijds beïnvloeden de instellingen de constituties
van de actoren.
Doel van Perkmann is om door middel van deze theorie het thema grensoverschrijdende
samenwerking beter te kunnen definiëren. Deze vier punten zijn min of meer de achterliggende
gedachten waarop een grensoverschrijdende samenwerking gebouwd is. Bij iedere
grensoverschrijdende samenwerking zullen, of onderdelen van, deze punten terug te vinden zijn.
Hetgeen Perkmann beschrijft zal ook in het onderzoek gehanteerd worden als theoretische basis om
grensoverschrijdende samenwerking te kunnen definiëren.
Nu helder is wat wordt verstaan onder grensoverschrijdende samenwerking is het mogelijk om de
drie institutionele vormen volgens Perkmann(1999) waarbinnen grensoverschrijdende samenwerking
bestaat te analyseren;
Lokale structuren (Euregio’s)
Sinds het opzetten van de eerste Euregio, bij de Nederlands-Duitse grens in 1958, zijn er meer dan 70
Euregio’s opgezet binnen Europa (Medeiros, 2011). Binnen de Europese Unie ontstond een steeds
breder draagvlak voor het opzetten van grensoverschrijdende samenwerking. Door het opzetten van
verschillende Euregio’s is daar invulling aan gegeven. In het begin kwamen binnen de Euregio’s een
klein aantal thema’s aan bod en naarmate de tijd vorderde, is ook het aantal thema’s wat binnen de
Euregio’s besproken wordt toegenomen (website Euregio Scheldemond). Sinds de jaren ’80 wordt
grensoverschrijdende interregionale samenwerking ook echt gestimuleerd vanuit de Europese Unie.
De steun werd met name geboden op organisatorisch vlak, de toevoeging van financiële steun kwam
pas in de jaren ’90 door middel van het Interreg-programma. Ondanks dat het Interreg-programma
verweven is met de Euregio’s ziet Perkmann (2003) het als twee aparte structuren waarbinnen
grensoverschrijdende samenwerking mogelijk is.
De Euregio’s zelf zien als hun voornaamste doel het stimuleren van grensoverschrijdende
samenwerking en het wegwerken van de grens als barrière. Dit willen zij realiseren door middel van
het voeren van interprovinciaal overleg, het opzetten van vakgroepen en het opzetten van
gemeentelijke clusters. Euregio’s zien zichzelf als facilitator van processen maar tevens als aanjager
en informatievoorziening. (Euregio Scheldemond, 2011).
Iedere Euregio heeft zijn eigen organisatiemodel, afhankelijk van de geografische situatie, de
verschillende vakgroepen en de thema’s waarbinnen grensoverschrijdende samenwerking
plaatsvindt. Hieronder staat het organogram van de Euregio Scheldemond als voorbeeld
weergegeven.
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Fig 3.3.1 Organisatiemodel van de Euregio Scheldemond (Bron: website Euregio Scheldemond)
INTERREG- gerelateerde structuren
De landen van de Europese Unie streven naar een duurzame en kwalitatief aantrekkelijke
verbetering van hun grondgebied. Daarom heeft de Europese Commissie het Interreg-programma
opgezet. Dit initiatief verleent subsidies aan vernieuwende projecten die door middel van
grensoverschrijdende samenwerking worden opgezet en uitgevoerd (Interreg Vlaanderen-Nederland,
2007a). Inmiddels is het Interreg-programma in haar vierde fase aanbeland. De eerste fase, Interreg
I, bestond van 1990-1994. De tweede fase duurde van 1994-1999 en de derde, Interreg III, van 20002006. De vierde fase is gepland voor 2007-2013 met uitlooptijd tot 2014. Binnen het Interregprogramma zijn drie onderdelen te onderscheiden:
Onderdeel A: Grensoverschrijdende samenwerking
Onderdeel B: Transnationale samenwerking
Onderdeel C: Interregionale samenwerking
Onderdeel A spitst zich toe op de grensgebieden, waarbij het ook gaat om specifieke projecten die de
situatie in de grensstreek verbeteren. Onderdeel B gaat over landen die aan elkaar grenzen of waar
de Noordzee tussen zit. Hierbij wordt dus gekeken vanaf een groter schaalniveau. Bij onderdeel C
gaat het om samenwerking op de schaal van de gehele Europese Unie.
Dit onderzoek spitst zich met name toe op Onderdeel A en in mindere mate op Onderdeel B en C.
Het belang van onderdeel A wordt als volgt beschreven:
“De regio’s vlakbij de grens worden wel de verbindende schakels van de Europese Unie genoemd.
Daar dient de integratie, het naar elkaar toegroeien van de lidstaten plaats te vinden. Ter
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ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie Interreg in het
leven geroepen, het programma op basis waarvan grensoverschrijdende projecten kunnen worden
gesubsidieerd uit het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)” (Interreg VlaanderenNederland, 2007a)
Er is een bepaalde verwevenheid tussen de Euregio en het Interreg-programma. Een Interreg-project
komt tot stand door middel van een aanmelding voor een projectvoorstel. Deze voorstellen zijn vaak
afkomstig vanuit de betrokken Euregio. Na het invullen van de volledige projectaanvraag wordt deze
aan de stuurgroep voorgelegd waarbij zij geadviseerd wordt door het gemeenschappelijk
secretariaat. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten,
gedeputeerden van de partnerprovincies en vertegenwoordigers van het sociaal maatschappelijk
middenveld. (Interreg Vlaanderen-Nederland, 2007a). Zodoende blijkt dat de betrokken bestuurders
deel uit maken van zowel de Euregio als de stuurgroep binnen het Interreg-programma.
De structuur van een Interreg-organisatie is bij nagenoeg alle Interreg-organisatie gelijk. Hieronder
staat de organisatiestructuur van de Interreg-organisatie Vlaanderen-Nederland weergegeven.

Fig 3.3.2 De organisatiestructuur van Interreg Vlaanderen-Nederland (bron: website Interreg
Vlaanderen-Nederland)
Iedere Interreg-organisatie stelt zijn eigen thema’s en de daarbij horende actielijnen op die centraal
staan in haar programma. Deze thema’s en actielijnen zijn een uitkomst van overleg tussen de
verschillende lidstaten, gedeputeerden en het sociaal-maatschappelijk middenveld.
Het verschil tussen de Euregio en Interreg is dus gelegen in het feit dat de Euregio met name
organisatorisch en constructief van aard is. Interreg probeert dit door middel van het opzetten van
projecten te ondersteunen. Belangrijk is dus om te erkennen dat er grote verwevenheid is tussen
beide, maar dat het wel degelijk twee onafhankelijke instanties zijn.
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Nationale en regionale overheden
Los van de Euregio of het Interreg-programma kunnen nationale en/of regionale overheden ook
besluiten (vormen van) grensoverschrijdende samenwerking op te zetten. Hierbij kan het
schaalniveau variëren van zeer lokaal tot nationaal niveau. Deze samenwerking kan ook verschillen
van zeer intensief tot marginaal. Voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking in deze
context zijn bijvoorbeeld het opzetten van een gezamenlijke calamiteitendienst in de Kanaalzone
(klein schaalniveau) of een samenwerking tussen de kustgemeenten en belangenorganisaties
(KIMO)waarbij het aanpakken van vervuiling in deze gebieden centraal staat (groot schaalniveau).
Doel van grensoverschrijdende samenwerking
Het voeren van grensoverschrijdende samenwerking is geen doel op zich. Doel is om door middel van
grensoverschrijdende samenwerking voordelen te behalen voor de regio. Deze voordelen kunnen
behaald worden op verschillende terreinen. Volgens Reichenbach (1999)zijn de motieven voor
grensoverschrijdende samenwerking terug te herleiden naar historische en economische motieven.
Reichenbach voert het historische aspect terug op de verschuiving van een regionale samenwerking
naar een meer nationale regelgeving waardoor het regionale aspect verwaterd is. Het herstel van de
traditionele regio heeft ertoe bijgedragen dat regionale, en dus grensoverschrijdende, samenwerking
terug op de agenda is gekomen.
De economische motieven komen voort uit het feit dat de grensregio’s vaak gelegen zijn in de
perifere gebieden. Deze gebieden hebben vaak een ongunstige economische positie. Door middel
van samenwerking probeert men een sterkere economische regio te creëren. Daarnaast probeert
men door samenwerking de gemeenschappelijke belangen op een krachtige manier te behartigen en
verkondigen bij de Europese instituties (Reichenbach, 1999).
Overkoepelend motief is echter dat er een steeds groter besef ontstaan is dat de meeste
vraagstukken niet ophouden bij de grens. Door middel van grensoverschrijdende samenwerking
kunnen deze vraagstukken effectiever benaderd en opgelost worden (Reichenbach, 1999).
Wat dus nadrukkelijk naar voren komt uit de motieven voor grensoverschrijdende samenwerking is
dat er sprake dient te zijn van een gezamenlijk belang. Indien het belang voor een van de partijen
niet aanwezig is, zal de noodzaak om grensoverschrijdende samenwerking aan te gaan vervallen.
Proces
Grensoverschrijdende samenwerking is een proces wat onderverdeeld kan worden in verschillende
fasen. Volgens Soeters (1998) is grensoverschrijdende samenwerking onder te verdelen in vier fasen;
1. De expressiefase: Het begin van de samenwerking; Partijen komen tot elkaar en de
gezamenlijke belangen worden gedefinieerd.
2. De informatie-uitwisselingfase: De samenwerking groeit; Partijen leren elkaar kennen,
onderzoek wordt opgezet en men wisselt onderling informatie en kennis uit.
3. Het gezamenlijk produceren: De samenwerking wordt uitvoerend; Gezamenlijk worden de
producten, diensten en/of projecten uitgevoerd.
4. De bestuurlijke fase: De samenwerking wordt gestructureerd; Macht, middelen en
bevoegdheden worden verdeeld en gestructureerd. Er wordt een manier gekozen door
middel van structuratie waardoor de samenwerking zo effectief mogelijk gevoerd kan
worden.
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Fig 3.3.3 De vier fasen van grensoverschrijdende samenwerking volgens Soeters (bron: eigen werk)
Door deze onderverdeling kan duidelijk gemaakt worden in welke fase een grensoverschrijdende
samenwerking zich bevindt. Uiteraard kunnen deze fasen elkaar overlappen doordat
grensoverschrijdende samenwerking een complex proces is waarbij verschillende aspecten zich in
verschillende fasen bevinden.
Relatie tussen grensoverschrijdende samenwerking en de ruimtelijke aanpak van demografische
veranderingen
De andere relatie die onderzocht en verondersteld wordt is de relatie tussen grensoverschrijdende
samenwerking en de ruimtelijke aanpak van demografische veranderingen. Onlangs is uit onderzoek
van de SER (2011) gebleken dat (regionale) samenwerking een belangrijke succesfactor is bij de
aanpak van krimp.
“ De huidige krimpregio’s hebben met vallen en opstaan reeds de nodige ervaring opgedaan met de
nieuwe demografische realiteit. De succesfactoren die komen bovendrijven, zijn regionale
samenwerking, een inspirerende langetermijnvisie, en economische en beleidsinnovatie”(SER, 2011).
Ook vanuit de literatuur wordt er gepleit voor samenwerking bij de aanpak van demografische
veranderingen. Voorbeelden hiervan zijn Korsten en Goedvolk (2010), Derks, Hovens en Klinkers
(2006), Derks (2009) en Bargeman (2009).
De veronderstelling in dit onderzoek leunt op het gegeven dat er binnen Zeeuws-Vlaanderen tussen
de drie gemeenten onderling (Sluis, Terneuzen en Hulst) volop overleg plaatsvindt voor wat betreft
de aanpak van demografische veranderingen (R. de Ruijter, persoonlijke communicatie, 13
december, 2010). Ook andere krimpregio’s in Nederland voeren overleg met omliggende gemeenten
en regio’s om de veranderingen samen aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn Parkstad Limburg
(Kei, 2007) en Oost-Groningen (Topteam Krimp, 2009). Hieruit voortkomend wil ik de relatie leggen
tussen grensoverschrijdende samenwerking en de aanpak van demografische veranderingen.
Waarom is er wel binnenlandse samenwerking onderling in de Kanaalzone maar niet of nauwelijks
grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van demografische veranderingen?

3.6 Demografische veranderingen
Meer dan krimp
Bevolkingskrimp is niet een recent fenomeen, het is een fenomeen van alle tijden (Van Steen en
Pellenbarg, 2010). Van Steen en Pellenbarg menen dat bevolkingskrimp in andere delen van Europa
zoals het Ruhr-gebied en industriesteden in Engeland zoals Manchester al decennia aan de gang is.
Nederland staat ook aan de vooravond van steeds meer gebieden die met bevolkingskrimp te maken
krijgen.
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“Nederland kent een lange historie van groei. In de 20e eeuw is de Nederlandse bevolking meer dan
verdrievoudigd van 5,1 miljoen in 1900 tot 15,9 miljoen in 2000. De groei was gestaag, elk jaar nam
de bevolking verder toe. In 2025 heeft ruim de helft van de gemeenten minder inwoners dan nu. Eén
op de vijf heeft ook minder huishoudens. Vanaf 2034 krimpt Nederland als geheel. De onderlinge
verschillen zijn daarbij groot. Sommige regio’s groeien de komende 20 jaar nog stevig door, andere
verliezen de komende jaren 10 tot 15% van hun inwoners. In sommige gebieden, zoals Zuid-Limburg
en Noordoost Groningen, is de krimp nu al duidelijk voelbaar” (Korsten en Goedvolk, 2008).
Volgens Korsten en Goedvolk (2008) is de krimp dus niet tegen te gaan en zal er een einde komen
aan een lange periode van groei. Waar het lastig is om de exacte aantallen te voorspellen, sluiten
echter vele wetenschappers zich aan bij deze trendprojectie zoals Haartsen en Venhorst (2010) en
Derks, Hoven en Klinkers (2006).
Toch is krimp niet het enige verschijnsel wat speelt. Krimpende gemeenten hebben niet alleen te
maken met een daling van het inwonertal, maar veelal ook met ontgroening en vergrijzing (Korsten
en Goedvolk, 2008) Het is dus van belang om krimp niet los te zien van de overige veranderingen
binnen de demografie die optreden. Daarom wordt binnen dit onderzoek niet alleen gefocust op
krimp maar worden deze thema’s geclusterd in de term ‘demografische veranderingen’. Hieronder
zullen de thema’s elk apart worden besproken.
Krimp
Bij krimp gaat het om een afname van de bevolking binnen de regio. Deze bevolkingsafname kan
worden gedefinieerd in termen van:
Aantallen: aantal inwoners of aantal huishoudens;
Bevolkingssamenstelling, bijvoorbeeld naar leeftijd of etniciteit;
Huishoudensamenstelling, bijvoorbeeld naar omvang, levensfase of inkomen (KEI, 2010).
Het wil bijvoorbeeld niet zeggen dat wanneer de absolute bevolking afneemt dat dan ook het aantal
gezinnen afneemt. In Nederland ontstaat juist de trend dat het gemiddeld aantal personen per
huishouden blijft afnemen terwijl het aantal gezinnen blijft stijgen tot 2045 (CBS, 2011). Dit strookt
dus niet met de trend van de algehele bevolkingsafname die vanaf 2034 haar intrede zal doen
(Korsten en Goedvolk, 2008). Daarnaast kan er ook specifiek naar een bevolkingsafname bij bepaalde
bevolkingsgroepen gekeken worden. Zo zal in Nederland het aantal ouderen toenemen, terwijl er wel
steeds minder kinderen geboren worden (CBS, 2011). Hierdoor is er sprake van een veranderende
bevolkingssamenstelling.
Voor dit onderzoek is het belangrijk om bevolkingskrimp te bezien in het licht van deze drie
categorieën. Dit omdat de verschillende categorieën met elkaar in verband staan en alle drie invloed
hebben op de ruimtelijke ordening. Wanneer de bevolking in absolute aantallen afneemt wil dit dus
niet automatisch zeggen dat er behoefte is aan minder woningen gezien de veranderende
huishoudensamenstelling. De absolute krimp zal besproken worden bij het thema krimp, de
bevolkings- en huishoudensamenstelling komen terug bij de thema’s ontgroening en vergrijzing.
Bevolkingskrimp kan verschillende oorzaken hebben;
Demografische ontwikkelingen, zoals een hoger sterftecijfer dan geboortecijfer;
Ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld wanneer 'polarisatie' optreedt, waarbij een
bepaalde regio of stad veel sterker wordt dan andere regio's of steden, en daarmee een
aanzuigende werking heeft op bedrijven en mensen;
Krimp kan een gevolg zijn van bevolkingspolitiek van de overheid;
Economische ontwikkelingen; industriële transformatie van een gebied kan een oorzaak zijn,
waarbij met het wegtrekken van bepaalde industriële sectoren (de-industrialisatie) ook een
deel van de bevolking het gebied verlaat;
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Tot slot kunnen bijzondere calamiteiten krimp veroorzaken, zoals een oliecrisis, oorlog of
hongersnood. (KEI,2010)
Van Steen en Pellenbarg (2010) voegen hier aan toe dat de meest belangrijke, en meest gangbare, in
Nederland de demografische ontwikkelingen en de ruimtelijke ontwikkelingen zijn. In sommige
gevallen is er ook sprake van economische ontwikkelingen in hun optiek.
Wanneer er naar de casus gekeken wordt kan gesteld worden dat de belangrijkste oorzaken ook de
demografische ontwikkelingen zijn en de ruimtelijke ontwikkelingen. Zeeland is een meer perifere
regio en qua bedrijvigheid en educatieve mogelijkheden kan zij niet concurreren met de Randstad
(Provincie Zeeland, 2009b).
Allereerst zijn er de voorspelde demografische veranderingen. Deze worden uitgebreid toegelicht in
hoofdstuk vier. Het andere aspect wat een rol speelt bij bevolkingskrimp zijn de ruimtelijke
ontwikkelingen. Hierbij draait het echter om regionale krimp. Er is een tendens zichtbaar waarbij
mensen vanuit de meer perifere gebieden naar de stad trekken. In veel gevallen gaat het om
studenten die gaan studeren en na hun studie in de stad blijven wonen (Van den Berg, 2010). Dit
aspect zal met name worden besproken binnen het thema ontgroening.
De aspecten bevolkingspolitiek, economische ontwikkelingen en calamiteiten zijn niet of nauwelijks
van toepassing op de actuele bevolkingskrimp zoals deze zich in Nederland ontwikkeld. In het
verleden is er in beperkte mate wel sprake geweest van bevolkingspolitiek en ook van economische
ontwikkelingen (het sluiten van mijnen etc.) maar daar is bij de huidige demografische veranderingen
nauwelijks sprake van (Van Steen en Pellenbarg ,2010).

Fig 3.4.1 De bevolkingsontwikkeling in Nederland, paars is krimp, oranje is groei (Bron: CBS, 2009)
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De Nederlandse bevolking zal tot 2034 blijven groeien (Van Steen en Pellenbarg,2010; CBS,2009). In
dat jaar zal landelijk gezien de omslag worden gemaakt van groei naar krimp. Daarna zal de
Nederlandse bevolking in zijn totaliteit afnemen. Toch kent Nederland op regionaal gebied grote
verschillen. Zo zullen de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland blijven groeien tot
minimaal 2040 (CBS, 2009). In Provincie Zeeland en Limburg is momenteel al sprake van een absolute
bevolkingsafname (website CBS, geraadpleegd op 13 mei 2011). Binnen die provincies zelf zijn ook
nog eens grote lokale verschillen. Wanneer men bijvoorbeeld naar de Provincie Zeeland kijkt ziet
men dat gemeenten als Middelburg en Reimerswaal voorlopig blijven groeien. Gemeente Sluis
daarentegen heeft momenteel al met een drastische bevolkingsafname te maken (Provincie Zeeland,
2008). De belangrijkste oorzaken van de bevolkingskrimp in Zeeland zijn de bevolkingsamenstelling
(relatief veel ouderen en minder jongeren) en het wegtrekken van jongeren en gezinnen naar meer
stedelijke regio’s voor scholing en werk (Provincie Zeeland, 2008).
De bevolkingskrimp in Nederland heeft zich als eerst aangediend in Noordoost-Groningen en ZuidLimburg, hier is bevolkingskrimp al enkele jaren aan de gang. Samen met Zeeuws-Vlaanderen zijn
deze regio’s de gebieden waar de bevolkingsafname procentueel gezien het grootst zal zijn (Haartsen
en Venhorst, 2010). De belangrijkste reden waarom de krimp hier al is begonnen is het gebrek aan
werkgelegenheid en de economische aantrekkingskracht van aangrenzende regio’s (voor Zeeland
gelden de Randstad en Noord-Brabant). Hierdoor trekken veel jongeren weg uit deze regio’s
waardoor er ook automatisch minder kinderen geboren worden in deze krimpregio’s (Provincie
Zeeland, 2008).
Paradigmaverandering
Waar in Nederland bevolkingsgroei altijd centraal heeft gestaan bij ruimtelijke ordening is dat nu niet
langer vanzelfsprekend (Derks et.al., 2006; Korsten en Goedvolk, 2008). In bepaalde regio’s dient er
ruimtelijk beleid opgesteld te worden wat gericht is op stagnatie of krimp van de bevolking. Dit is een
proces wat veel weerstand oproept bij bestuurders. Bestuurders en beleidsbepalers zien krimp als
een bedreiging of zien het als een persoonlijk falen (Korsten en Goedvolk, 2008). Toch is dit volledig
ten onrechte. Derks, Hoven en Klinkers (2006) hebben vastgesteld dat bevolkingskrimp niet tegen te
gaan is. Zij stellen dat er praktisch geen mogelijkheden zijn om bevolkingskrimp tegen te houden.
Korsten en Goedvolk (2008) stellen dat er een ‘paradigmaverandering’ noodzakelijk is bij de
bestuurders en de beleidsmakers;
“Ons denken is zo doordrongen van groei, dat we ons nauwelijks realiseren welke onbewuste
aannames en veronderstellingen hieraan ten grondslag liggen. We gaan er bij krimp vanuit dat het
probleem is dat de bevolking niet meer groeit. Vervolgens bedenken we vanuit die veronderstelling
oplossingen. In feite is er sprake van een groeiparadigma. Een paradigma is hier opgevat als een lens
waardoor mensen de werkelijkheid zien, een ‘framing’. Binnen een door krimp gekleurd paradigma, is
het feit dat de bevolking niet meer groeit niet het probleem, maar een gegeven. Dit biedt ruimte om
na te denken over de kansen die bevolkingsdaling biedt, bijvoorbeeld in termen van groen, rust en
ruimte” (Korsten en Goedvolk, 2008)
Dit citaat schetst de grote verandering die nodig is bij de beleidsbepalers. Grofweg zijn er dus twee
soorten denkbeelden bij de beleidsbepalers; beleidsbepalers die tegen krimp vechten en het blijven
ontkennen en de beleidsbepalers die niet vechten tegen krimp maar die proberen na te denken over
kansen die krimp kan bieden.
Korsten en Goedvolk (2008) benadrukken het belang van het accepteren van krimp. Wanneer
beleidsbepalers gaan vechten tegen krimp en juist extra woningen toevoegen aan de bestaande
voorraad zijn de gevolgen desastreus (Ruimtelijk Planbureau, 2006). Op deze manier zal men bouwen
voor leegstand met alle gevolgen voor dien. Het grootste belang is dus allereerst erkenning en
acceptatie van bevolkingskrimp. “Acceptatie van krimp is niet hetzelfde als lijdzaam toezien hoe een
gemeente of regio in een neerwaartse spiraal terecht komt. Het betekent wél het loslaten van de
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gedachte dat de daling van het inwoneraantal tijdelijk is en dat deze daling omgebogen kan worden
in nieuwe groei” (Korsten en Goedvolk, 2008).
Bevolkingskrimp is dus niet louter een bedreiging, het kan ook zeker gezien worden als kans.
Voorwaarde hiervoor is wel om er niet tegen te vechten maar het te accepteren.
Door middel van deze paradigmaverandering zal getoetst worden in hoeverre de betrokken
bestuurders bevolkingskrimp erkennen. Op deze manier kan er een heldere vergelijking gemaakt
worden tussen de betrokken gemeenten. Om te kunnen bepalen in hoeverre bevolkingskrimp
geaccepteerd worden geven Korsten en Goedvolk (2008) enkele signalen weer die duiden op
weerstand van de betrokken bestuurders:
• De gevolgen van bevolkingsdaling worden niet beleidsmatig en/of financieel vertaald. Hierbij kan
gekeken worden naar de inhoud van de ruimtelijke plannen en visies voor de toekomst.
• Er wordt gebruik gemaakt van beleidsafhankelijke prognoses voor inwoneraantallen en/of
woningbouwbehoeften (wensdenken).
• Beslissingen – bijvoorbeeld ten aanzien van het sluiten van voorzieningen – worden uitgesteld.
Bestuurders verschuiven keuzen naar de toekomst.
• Ramingsgrondslagen worden niet aangepast. De meerjarenraming (inkomsten en uitgaven) wordt
niet aangepast op een dalend aantal inwoners.
Wanneer een of meerdere van deze signalen ontdekt wordt is er dus sprake van een (gedeeltelijke)
ontkenning van bevolkingskrimp. Het SER (2011) hamert ook op deze punten. Zij menen dat met
name de beleidsmatige vertaalslag gemaakt moet worden om zodoende ook daadwerkelijk de
demografische veranderingen te kunnen en willen aanpakken.
Vergrijzing
Dit thema is de laatste jaren een steeds vaker terugkerend thema aangezien er een steeds groter
deel van Nederland en België mee te maken krijgt. Met vergrijzing wordt bedoeld het steeds groter
wordende aandeel ouderen in zowel Nederland als Vlaanderen. Jongeren trekken weg om te
studeren of voor werk naar meer stedelijke regio’s en de ouderen blijven over in de regio. Zo
ontstaat de trend dat de perifere regio’s steeds dunbevolkter worden. Daarnaast wordt de bevolking
door de toenemende welvaart en verbeterde medische voorzieningen gemiddeld genomen steeds
ouder (KEI, 2010).
“Momenteel is 15 procent van de bevolking ouder dan 65 jaar. Dit percentage zal stijgen naar meer
dan 25 procent. Omstreeks 2040 zal de vergrijzingsgolf zijn hoogtepunt hebben gehad en neemt het
percentage 65-plussers weer af” (Website PBL, geraadpleegd op 13 mei, 2011)
Het Planbureau voor de leefomgeving hanteert als definitie voor een ‘vergrijsd persoon’ een persoon
die ouder is dan 65 jaar. Vergrijzing kan dus gezien worden als het steeds groter wordend aantal 65
plussers in verhouding tot de overige leeftijdscategorieën. De volgende figuren geven de
bevolkingsopbouw weer van nu tot 2040. In deze figuren valt op dat de vorm van de
bevolkingspiramide aan verandering onderhevig is. In de eerste figuur is te zien dat het zwaartepunt
van de bevolkingspiramide ligt bij de leeftijdscategorie tussen de 40 en de 65. In de figuren van 2030
en 2040 valt dit zwaartepunt weg en verschuift het zwaartepunt naar de categorie tussen de 60 en
80 jaar. Hierin is duidelijk de vergrijzing waarneembaar.
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Fig 3.4.2 De bevolkingspiramide van Nederland; nu en in de toekomst (Bron: CBS,2011)

Vergrijzing zal een impact hebben op de samenleving in verschillende vormen. Voorbeelden hiervan
zijn het toenemende belang van de zorg en de grotere druk op de pensioenen. (CPB,2000) Naast
deze voorbeelden zal het ook gevolgen hebben voor het ruimtelijk beleid. Ouderen hebben behoefte
aan andere woonvormen en voorzieningen dan jongeren en gezinnen met kinderen. Hier ligt een
opgave voor de beleidsbepalers en bestuurders (Francke, 2009). Hierbij moet gedacht worden aan
zaken als een veranderende bereikbaarheid, een meer op zorg ingestelde woonomgeving en een
ander type voorzieningen. Wanneer de beleidsbepalers hier niet op in spelen zal er een verschil
ontstaan tussen vraag en aanbod binnen de woningmarkt en het aanbod van voorzieningen (Francke,
2009). Dit zou weer kunnen leiden tot een verdere verslechtering van de regio. Het is dus van groot
belang om niet alleen de bevolkingskrimp te bekijken maar ook de vergrijzing. In tegenstelling tot
krimp wordt vergrijzing eerder geaccepteerd als thema (CPB,2000). Ook op het gebied van
vergrijzing zijn regionale verschillen waarneembaar. Uit onderstaande figuur blijkt dat de Provincie
Zeeland een van de sterkst vergrijzende regio’s is binnen Nederland.;

43

Fig. 3.4.3 Regionale verschillen bij percentage 65plussers (Bron: Website CBS)
Wat hierbij opvalt is dat het percentage 65 plussers het hoogste is in de meer perifere regio’s. Binnen
de Randstad ligt dit percentage beduidend lager. Een oorzaak hiervan is dat veel jongeren
wegtrekken uit de meer perifere regio’s naar de economische centra van Nederland, terwijl de
ouderen overblijven (Provincie Zeeland, 2009b). Wat eerder aangemerkt zijn als de krimpregio’s van
Nederland daar is ook het percentage 65 plussers het hoogst. Dit hangt samen met de conclusie van
Korsten en Goedvolk (2008) dat bevolkingskrimp vaak gepaard gaat met vergrijzing en ontgroening.
Er is dus wel degelijk een verband tussen de aanwezigheid van bevolkingskrimp en de aanwezigheid
van vergrijzing in de regio.
Ontgroening
De laatste van de drie aspecten die onder de noemer demografische veranderingen valt is het thema
ontgroening. Derks, Hovens en Klinkers (2006) definieren ontgroening als volgt: “Demografische
ontwikkeling waarbij het aandeel 0- 19 jarigen in de totale bevolkingsopbouw afneemt”.
Ontgroening hangt nauw samen met vergrijzing. Doordat het aandeel ouderen groter wordt, wordt
het aandeel jongeren van de bevolking kleiner waardoor er een wisselverband bestaat tussen beiden
(Van den Berg, 2010). Het is van belang om de ontgroening apart te bekijken aangezien er een grote
groep jongeren, vaak hoger opgeleid, wegtrekken wat op termijn invloed gaat hebben op zowel de
economische activiteiten als de woningmarkt (Van den Berg, 2010). Doordat er veel hoger opgeleide
jongeren wegtrekken zal er een tekort aan hoger opgeleide arbeidskrachten ontstaan waardoor
bedrijven zich ook genoodzaakt zien te vertrekken (R. de Ruijter, persoonlijke communicatie, 13
december 2010). Daarnaast ontstaat er scheefgroei op de woningmarkt, het aantal starters blijft
immers dalen. Deels is dit te verklaren door het afnemende geboortecijfer. Waar de vrouw in
Nederland in 1950 nog gemiddeld 3 kinderen kreeg is dat aantal gedaald tot 1,7 kind gemiddeld in
2009 (website CBS, geraadpleegd op 13 mei 2011). Toch is ook ontgroening een verschijnsel wat
regionaal sterke verschillen vertoont. Het komt voornamelijk voor in de krimpregio’s, daar waar veel
ouderen wonen. Zoals eerder vernoemd zijn de krimpregio’s vaak de meer perifere gebieden en de
grensregio’s. In deze gebieden zijn vaak onvoldoende mogelijkheden voor hoger onderwijs waardoor
jongeren genoodzaakt worden weg te trekken uit de regio richting de stad.
“Deze ontwikkeling waarbij hooggeschoolde jongeren de regio verlaten wordt in de
wetenschappelijke literatuur ook wel aangegeven als braindrain: het verschijnsel waarbij goed
opgeleide mensen na hun opleiding hun regio (of land) verlaten om elders werk te gaan zoeken. Het
gaat hierbij zowel om mensen die al gestudeerd hebben en elders gaan werken, als om mensen die
elders gaan studeren en er blijven ‘plakken’. Hierdoor verliest een regio geschoolde werknemers
waardoor men het op termijn moeilijker krijgt om zich te ontwikkelen” (Van den Berg, 2010).
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Hierop aansluitend speelt naast de mogelijkheid tot scholing ook het voorzieningenniveau een rol bij
de ontgroening. In het kielzog van de autonome bevolkingsdaling in die regio’s verdwijnen ook de
voorzieningen: middenstand, banken, kleine ziekenhuizen, buslijnen, postkantoren, supermarkten et
cetera. Dit stimuleert jongeren om te vertrekken (Derks, Hovens en Klinkers, 2006).
De krimpregio’s hebben dus te maken met een bevolking waar het aandeel ouderen hoger is dan
gemiddeld en het percentage jongeren kleiner is dan gemiddeld. Toch zal de ontgroening niet verder
voortzetten. Deze heeft voornamelijk als plaatsgevonden de afgelopen decennia, de komende jaren
zal het aandeel jongeren niet verder structureel afnemen (Derks, Hovens en Klinkers, 2006). De
impact van ontgroening zal wel sterker zijn in de meer perifere regio’s dan in de stedelijke regio’s. Dit
is echter een landelijke trend, voor Provincie Zeeland geldt dit echter niet (Provincie Zeeland, 2009b).
Voor de volledige cijfers wordt verwezen naar hoofdstuk vier. Doordat de ontgroening al in grote
lijnen heeft plaatsgevonden zijn de ruimtelijke consequenties daarvan minder aan de orde.
Conclusies
Nu uiteengezet is uit welke drie onderdelen demografische veranderingen bestaat kan
geconcludeerd worden dat er een onderling verband bestaat. In het onderzoek zal dan ook
nadrukkelijk de koppeling worden gelegd tussen de drie thema’s onderling. Geconcludeerd kan
worden dat de demografische veranderingen sterker zijn in de meer perifere regio’s waaronder de
Provincie Zeeland. Daar heerst dus meer noodzaak om de veranderingen op te nemen in het
ruimtelijk beleid. De criteria om te kunnen kijken of de betreffende gemeente of provincie de
demografische veranderingen accepteert of juist ontkend zijn ook bekend. Hierbij speelt met name
de verankering in haar beleid een belangrijke rol.
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Hoofdstuk 4 Het onderzoeksgebied
4.1 Inleiding
Zoals in hoofdstuk 2 beschreven is er sprake van een specifieke casestudy, welke toegespitst is op
een bepaald onderzoeksgebied. In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksgebied besproken aan de
hand van enkele punten. In paragraaf 4.2 zal de ligging van het onderzoeksgebied worden besproken.
Daarnaast wordt gekeken hoe de gemeenten zijn opgebouwd en welke specifieke kenmerken zij
bezitten. Vervolgens worden in paragraaf 4.3 de demografische ontwikkelingen per gemeente
besproken. Hier zal worden ingegaan op de ontwikkelingen in het heden, maar nog belangrijker, de
verwachte ontwikkelingen in de toekomst. Tot slot wordt in paragraaf 4.4 de verschillende instituties
en overige partijen uiteengezet die binnen het proces actief zijn. Hierbij wordt gekeken naar de
bevoegdheden van de verschillende instanties en hoe de verhoudingen zijn tussen de verschillende
overheden.
4.2 Geografische situatie
Het onderzoeksgebied bestaat uit de gemeenten Terneuzen, Zelzate en Gent. Gemeente Terneuzen
is gelegen in Nederland en Gemeente Zelzate en Gent zijn gelegen in België. Gemeente Terneuzen is
onderdeel van de Provincie Zeeland en de gemeenten Zelzate en Gent maken deel uit van de
Provincie Oost-Vlaanderen. Het gebied is gesitueerd in de Zuidwest-hoek van Nederland en de
Noordwest-hoek van België. Deze drie gemeenten zijn gelegen aan het Kanaal van Gent naar
Terneuzen. Hierdoor wordt dit gebied ook wel de Kanaalzone genoemd. Dit omdat deze drie
gemeenten het gebied vormen waarbinnen het kanaal van Gent naar Terneuzen loopt. Het kanaal
begint in Terneuzen vanuit de Westerschelde, stroomt vervolgens dwars door de gemeente Zelzate
en eindigt in de havens van gemeente Gent (website de Kanaalzone, geraadpleegd op 21 juni 2011).
Gezien de ligging aan de Westerschelde en de nabijheid van de havens van Antwerpen en Rotterdam
kan het gebied gezien worden als onderdeel van een grote havenregio . Deze waterverbinding is van
groot economisch belang voor de regio en vormt een gezamenlijk belang voor de aanliggende
gemeenten (Provincie Zeeland, 2009a). Dit is zelfs opgenomen in de Nota Ruimte (2006). Daarnaast
vormt het een fysieke verbinding tussen de drie gemeenten. Hieronder staat het onderzoeksgebied
weergegeven.

Fig 4.1 De ligging van het onderzoeksgebied (Bron: eigen bewerking)
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Gemeente Terneuzen
Gemeente Terneuzen is de grootste gemeente van Zeeland met een inwoneraantal van 54.806
(Website gemeente Terneuzen, geraadpleegd op 19 mei 2011). De gemeente maakt onderdeel uit
van de regio Zeeuws-Vlaanderen, waar verder gemeente Sluis en gemeente Hulst deel van uit
maken. Gemeente Terneuzen is onder te verdelen in 14 kernen. Daarnaast bevat het ook nog enkele
kleine buurtschappen. Deze 14 kernen zijn: Axel, Biervliet, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sas
van Gent, Sluiskil, Spui, Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag, Zandstraat en Zuiddorpe. Hiervan grenzen
de kernen Koewacht, Overslag en Sas van Gent direct aan het Belgisch grondgebied. Hieronder is het
grondgebied van de gemeente Terneuzen weergegeven. De rode stippen geven de ligging van de 14
kernen aan.

Fig 4.2 Gemeente Terneuzen (Bron: eigen bewerking)
De kern Terneuzen vormt de grootste en belangrijkste kern van de gemeente. Verder kenmerkt
Terneuzen zich door haar ligging aan het water. Zij is gelegen aan de Westerschelde en ze vormt het
begin van het kanaal richting Gent. Opvallend aan gemeente Terneuzen is het grote oppervlakte van
de gemeente. In totaal heeft gemeente Terneuzen een oppervlakte van 318 km² waarmee het
binnen Nederland qua oppervlakte een van de grootste gemeenten is (Website gemeente
Terneuzen, geraadpleegd op 19 mei 2011). De stad Terneuzen kan worden gezien als het stedelijke
deel van de gemeente. Door de ruime oppervlakte van de gemeente zijn de kleinere kernen ook zeer
landelijk gelegen. Zo heeft gemeente Terneuzen zowel een stedelijk als een landelijk gebied. Voor
alle instituties die invloed hebben op het ruimtelijk beleid in Terneuzen wordt verwezen naar
paragraaf 4.4. Gemeente Terneuzen is dus gelegen aan het kanaal van Gent naar Terneuzen en dit
zorgt voor haar karakter als havenstad. Veel industrie is gesitueerd aan het kanaal en gerelateerd aan
de scheepvaartindustrie (Provincie Zeeland, 2009a). Terneuzen wil zich graag profileren als een
havenstad die gelegen is binnen een landelijke, aantrekkelijke omgeving om te wonen en te
recreëren(Gemeente Terneuzen, 2010). Terneuzen is van oudsher altijd al een havenstad geweest en
heeft dit karakter altijd weten te behouden door het feit dat het water overal door de gemeente
zichtbaar is, evenals de boten. Daarnaast is ook het spookschip ‘de Vliegende Hollander’ afkomstig
uit Terneuzen, en deze legende wordt ook breed uitgedragen in Terneuzen, wat ook weer zorgt voor
een verdere ontwikkeling van het imago als stad aan het water. Gemeente Terneuzen zelf voorziet
voor haar eigen inwoners in veel voorzieningen op het vlak van winkelen en recreatie. Voor de echt
grotere voorzieningen wordt aansluiting gezocht bij steden als Antwerpen, Gent of Rotterdam
(Gemeente Terneuzen, 2010).
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Gemeente Zelzate
Gemeente Zelzate is een gemeente binnen de Provincie Oost-Vlaanderen. Gemeente Zelzate heeft
een totaal van 12.416 inwoners (Website gemeente Zelzate, geraadpleegd op 19 mei 2011). De
gemeente Zelzate bestaat alleen uit de stad Zelzate, er zijn geen overige kernen die behoren tot deze
gemeente. Gemeente Zelzate heeft wel een landelijk omliggend gebied rondom de kern Zelzate.

Fig 4.3 Gemeente Zelzate (Bron: eigen bewerking)
Ook Zelzate is gelegen aan het kanaal tussen Gent en Terneuzen waardoor Zelzate een sterk
industrieel karakter heeft. Gemeente Zelzate heeft een totale oppervlakte van 13,71 km². Hiermee
kan zij gezien worden als een relatief kleine gemeente qua grondoppervlak (Website Nationaal
instituut voor de Statistiek (NIS), geraadpleegd op 19 mei, 2011). Gemeente Zelzate grenst aan de
noordkant aan gemeente Terneuzen en aan de zuidkant aan Gemeente Gent. Zelzate kenmerkt zich
met name door haar industrie die gelegen is aan het kanaal van Gent naar Terneuzen. Deze industrie
is gesitueerd aan beide kanten van het kanaal. De industrie die hier gevestigd is bestaat voornamelijk
uit bedrijven die gericht zijn op het havengebeuren aan het kanaal zoals dienstverlening,
machinebouw, onderhoud van schepen etc. (Gemeente Zelzate, 2007). Zelzate zelf omschrijft haar
karakter als een landschappelijke gemeente met een ‘maritiem-industriele laag’ erbovenop
(Gemeente Zelzate, 2007). Daarnaast is Zelzate een relatief kleine gemeente waardoor er een
beperkt voorzieningenaanbod aanwezig is. Mensen wijken vaak uit naar Gent, Terneuzen, Antwerpen
of Brugge voor zaken als winkelen en recreëren (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011)
Gemeente Gent
Gemeente Gent is de grootste gemeente binnen de Provincie Oost-Vlaanderen, waarvan zij tevens de
hoofdstad is. Gemeente Gent heeft een totaal van 243.366 inwoners (Website gemeente Gent,
geraadpleegd op 19 mei 2011). Gent is onderverdeeld in 14 deelgemeenten. Deze deelgemeenten
zijn: Gent, Mariakerke, Drongen, Wondelgem, Sint-Amandsberg, Oostakker, Desteldonk, Mendonk,
Sint-Kruis-Winkel, Ledeberg, Gentbrugge, Afsnee, Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde.
Gemeente Gent en dan voornamelijk de stad Gent kenmerkt zich door verschillende aspecten.
Enerzijds is Gent ook een havenstad gezien de ligging aan het kanaal en de daarbij horende industrie,
anderzijds is Gent ook een historische en culturele stad. Dit komt doordat het centrum een zeer
historisch karakter heeft en door het ruime aanbod aan culturele voorzieningen daaromheen. Gent
heeft een totale oppervlakte van 156 km²(Website NIS, geraadpleegd op 19 mei, 2011). Het grootste
gedeelte hiervan is onderdeel van de deelgemeente Gent. Hieronder staat de gemeente Gent
weergegeven waarbij de rode stippen de verschillende deelgemeenten aangeven.
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Fig 4.4 Gemeente Gent (Bron: Eigen bewerking)
Daarnaast vervult Gent als hoofdstad van de Provincie Oost-Vlaanderen ook een grote rol als
economische motor voor de gehele regio. Veel mensen die woonachtig zijn buiten Gent zijn wel
werkzaam in de gemeente Gent (Van Houtum, 1998). Gemeente Gent zelf profileert zichzelf op
economisch gebied graag als een internationale havenstad waarbij de focus ligt op transport- en
opslag van goederen (Van Houtum, 1998).
Kanaalzone
De gehele regio kent dus een totaal van circa 310.000 inwoners en een totale oppervlakte van circa
488 km² en zij vormen gezamenlijk de Kanaalzone. De term Kanaalzone kan worden gebruikt voor de
industriële zone rondom het kanaal van Gent naar Terneuzen. Echter wordt de term ook gebruikt
wanneer de regio Terneuzen-Zelzate-Gent wordt bedoeld, dus niet alleen de havenindustrie. In dit
onderzoek wordt dus ook onder de term Kanaalzone de gehele regio verstaan. De Kanaalzone kan
getypeerd worden als een regio waarbinnen de havens een belangrijke rol spelen. Zowel in fysiek
opzicht als in economisch is er sprake van een regio die haar karakter ontleent aan de havens en het
kanaal van Gent naar Terneuzen (Gemeente Terneuzen, 2010b). Naast het industriële karakter kent
de regio dus ook een cultureel en historisch karakter, met name via de stad Gent. Tevens vormt Gent
met name het stedelijke karakter van de Kanaalzone. Het meer landelijke gedeelte van de regio
wordt gevormd door de gemeenten Zelzate en Terneuzen.
Karakteristiek voor het gebied is dus de verscheidenheid aan soorten landschap en leefgebieden met
als verbindende factor het kanaal als economische motor. Van oudsher kan de regio al als een
havenregio getypeerd worden. Het kanaal is immers in 1827 al geopend door de voormalige
gouverneur van Oost-Vlaanderen (Website Rijkswaterstaat, geraadpleegd op 21 juni 2011). Sindsdien
is het karakter als havenregio gevormd, waarbij het gebied tevens als onderdeel gezien kan worden
van de gehele Zuid-westelijke Delta-regio waar ook Rotterdam en Antwerpen deel van uitmaken.
4.3 Demografische veranderingen
In deze paragraaf wordt voor elk van de drie gemeenten de bevolkingsprognose weergegeven en de
samenstelling van de bevolking. De samenstelling wordt gemaakt op basis van leeftijdsgroepen.
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Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren (0-20 jaar), de beroepsbevolking (20-65 jaar) en
de ouderen (65+). Deze verdeling is gehanteerd na persoonlijk contact met de infoservice van het
CBS. Deze onderverdeling naar leeftijdscategorieën wordt volgens het CBS als aannemelijk en
betrouwbaar gezien. Bij de vergrijzing wordt gekeken naar het aandeel ouderen en bij de
ontgroening wordt gekeken naar het aandeel jongeren. Voor de volledige definities en afbakening
van deze begrippen wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De grafieken zijn gebaseerd op cijfermateriaal
welke terug te vinden is in de bijlagen.
Gemeente Terneuzen
Gemeente Terneuzen heeft momenteel een inwoneraantal van 54.806. Bevolkingskrimp heeft
onlangs ook haar intrede gedaan in de gemeente Terneuzen. De grafiek hieronder geeft aan dat de
bevolking geleidelijk zal afnemen. Hierbij is een constante daling waar te nemen waarbij de bevolking
zal teruglopen tot circa 51.000 inwoners in 2030 (CBS, PBL, 2009). Volgens deze prognose zal in de
komende 19 jaar de bevolking teruglopen met circa 7 procent.
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Fig 4.2 Inwoneraantal gemeente Terneuzen (Bron: cijfers: CBS,PBL, 2009; grafiek: eigen bewerking)
De grafiek toont aan dat de terugloop van de bevolking geleidelijk zal gaan. Er zijn geen pieken of
dalen waarneembaar. De structurele bevolkingsdaling is dus al in 2011 gestart. Geconcludeerd mag
worden dat er sprake is van een aanzienlijke bevolkingsafname. De tijdshorizon loopt tot 2030
aangezien cijfers voor langere tijd alleen in Nederland beschikbaar zijn en niet in België waardoor er
vergeleken kan worden. Voor de volledige cijfers wordt verwezen naar bijlage I, figuur I.I
De bevolkingsafname in Terneuzen staat niet op zichzelf. Gemeente Terneuzen maakt onderdeel uit
van een grotere regio waar bevolkingsafname haar intrede zal doen (Provincie Zeeland, 2009b). Zo is
de buurgemeente Sluis momenteel al aan het krimpen. De andere buurgemeente Hulst zal pas later
krimpen of op zijn minst stabiliseren qua inwoneraantal (Provincie Zeeland, 2008). Volgens het KEI
(2010) kan bevolkingskrimp meerdere oorzaken hebben. De oorzaken die het meest voor de hand
liggen in de regio Zeeuws-Vlaanderen, en daarmee ook Terneuzen, zijn de ruimtelijke en
economische ontwikkelingen (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). De ruimtelijke
ontwikkelingen moeten gezien worden in het licht van de huidige trend van urbanisatie. Steeds meer
mensen trekken naar de steden toe vanuit de perifere regio’s (Regioplan, 2009). Vooral de jongeren
en hoger opgeleiden naar de stad (Regioplan, 2009). Deze trend is eveneens waarneembaar in de
regio Zeeuws-Vlaanderen, de zogenaamde ‘brain-drain’(Van den Berg, 2010). Hiermee is ook het
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economische aspect genoemd. Zowel de onderwijsfaciliteiten, de werkgelegenheid als het aanbod
aan cultuur en woonmilieus zijn voor deze groep te vinden in de grotere steden (Regioplan, 2009). Er
is dus meer kans op werk in de grotere steden en zo ontstaat de trend dat veel jongeren wegtrekken,
ook vanuit gemeente Terneuzen. Daarnaast moet de bevolkingskrimp ook in het licht gezien worden
van de nationale trend van de demografie. Mensen worden gemiddeld wel ouder maar er worden
minder kinderen geboren. In een groeiregio zal dit niet direct merkbaar zijn maar in een krimpregio
zal dit de krimp versterken (Provincie Zeeland, 2008).
Bevolkingskrimp is geen aspect op zich, het gaat samen met ontgroening en vergrijzing (Korsten en
Goedvolk, 2008). Om zodoende een volledig beeld te kunnen vormen van de bevolkingsdaling en de
daarbij horende componenten zal ook de bevolkingssamenstelling worden bekeken. Hieronder staat
de bevolkingsopbouw van de gemeente Terneuzen tot 2030 weergegeven. Het gaat hierbij niet om
absolute aantallen maar om het percentage van de totale bevolking. Zodoende worden de
onderlinge verhoudingen zichtbaar gemaakt.
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Fig 4.3 Bevolkingsopbouw gemeente Terneuzen (Bron: cijfers: CBS,PBL, 2009; grafiek: eigen
bewerking)
Wat opvalt aan de bevolkingsopbouw van de gemeente Terneuzen is dat het aandeel ouderen zal
stijgen. Waar in 2011 het aandeel ouderen 20% beslaat daar is in 2030 een toename zichtbaar tot
aan circa 27%. Het aandeel jongeren blijft nagenoeg gelijk. Dit moet echter wel gezien worden in het
perspectief van een dalende bevolking. Dit wil zeggen dat het absolute aantal jongeren ook afneemt.
Dit is te verklaren door de ‘brain-drain’ zoals omschreven door Van den Berg (2010). De groei van het
aantal ouderen gaat voornamelijk ten koste van het aandeel van de beroepsbevolking. Het aandeel
van deze groep neemt af van 58% tot 52%. De uitbreiding van het aandeel ouderen doet ook
geleidelijk haar intrede. Er is sprake van een constante toename per jaar die doortrekt tot 2030. Deze
is te verklaren door het feit dat de beroepsbevolking zal doorstromen naar de categorie 65+, maar
dat de aanwas van de beroepsbevolking stokt (Provincie Zeeland, 2009b). De conclusie die getrokken
mag worden is dat de bewering van Korsten en Goedvolk (2008) van toepassing is voor de gemeente
Terneuzen. Er is sprake van een absolute bevolkingsafname. Daarnaast is er ook sprake van een
sterke vergrijzing. De ontgroening is er in mindere mate, maar is zeker aanwezig.
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Gemeente Zelzate
Momenteel heeft gemeente Zelzate een inwoneraantal van 12.416. Volgens de bevolkingsprognose
zal gemeente Zelzate licht blijven groeien tot aan 2018. In dat jaar zal het inwoneraantal liggen op
circa 12.600. In 2018 zal het inwoneraantal stabiliseren waarna het vervolgens weer gaat afnemen.
Volgens de prognose zal de bevolking verder blijven afnemen tot aan 2030. In 2026 zal het
bevolkingsaantal op hetzelfde niveau zitten als nu in 2011. Daarna zal het tot 2030 verder afnemen
waarbij in 2030 gemeente Zelzate een inwoneraantal zal hebben van circa 12.250. Hierbij is dus een
bevolkingsdaling in 2030 t.o.v. 2018 van ruim 3 %. Een daling van drie procent, wat concreet een
daling van 350 personen inhoudt op een periode van twaalf jaar lijkt niet veel. Toch moet dit wel
degelijk opgevat worden als een trend waarmee rekening gehouden moet worden. In Nederland
wordt een regio die drie procent krimpt als een krimpregio gekenmerkt (RPB, 2006). Voorbeelden
van krimpregio’s in Nederland met dezelfde procentuele afname als Zelzate zijn Delfzijl en ZeeuwsVlaanderen (RPB, 2006). Volgens de geldende normen volgens het RPB kan dus ook Zelzate als een
krimpgemeente worden bestempeld. Het RPB (2006) waarschuwt dat deze regio’s wel degelijk
moeten inspelen op de veranderingen en dat er gevolgen merkbaar zullen zijn. Er is geen reden om
aan te nemen dat dit niet voor Zelzate geldt. Wat opvalt aan de grafiek is dat de stijging tot aan 2018
geleidelijk zal gaan. Vanaf 2017 neemt de stijging duidelijk af waarna er in 2018 dus stabilisatie van
het inwoneraantal is. Vervolgens zet er licht een daling in waarna vanaf 2021 en 2022 de daling iets
harder zal gaan. Deze trend blijft zich doorzetten tot aan 2030. De daling van het inwoneraantal zal
vanaf 2021 in hetzelfde tempo gaan als het tempo waarmee nu de bevolking nog toeneemt. Afgezien
van de stabilisatieperiode tussen 2017 en 2022 is het tempo van bevolkingsgroei en -afname gelijk.
Hieronder staat de grafiek van de bevolkingsprognose van de gemeente Zelzate weergegeven. De
exacte bevolkingsaantallen zijn terug te vinden in bijlage I, figuur I.II
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Fig 4.4 Inwoneraantal gemeente Zelzate (Bron: cijfers: SVR, 2008; grafiek: eigen bewerking)
De exacte reden waarom bevolkingskrimp in gemeente Zelzate zal toeslaan is volgens gemeente
Zelzate zelf niet duidelijk te zeggen (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011). De meest
voor de hand liggende redenen zijn echter dezelfde als in gemeente Terneuzen. Ook Zelzate is een
kleine gemeente waardoor er de nodige voorzieningen en mogelijkheden ontbreken. Hierbij moet
gedacht worden aan onderwijsfaciliteiten, werkgelegenheid en recreatiemogelijkheden. Hierdoor zijn
met name hoger opgeleide jongeren genoodzaakt om weg te trekken naar steden als Gent,
Antwerpen of Brugge (Vlaamse Regering, 2010). Ook in het Vlaams Gewest is dus sprake van een
urbanisatietrend. Naast deze urbanisatietrend is er ook sprake van de landelijke demografische
trends in Vlaanderen. Volgens het Itinera instituut (2008) zijn dezelfde demografische trends in
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Vlaanderen in aantocht als in Nederland. Er is dus sprake van een afnemend aantal geboorten, de
ouderen worden gemiddeld ouder en het aandeel van de beroepsbevolking zal afnemen.
Nu bekend is dat de bevolking van Zelzate voorlopig licht blijft groeien maar dat er vanaf 2018 ook
bevolkingskrimp zal ontstaan kan er gekeken worden naar de bevolkingsopbouw van Zelzate. De
grafiek die de bevolkingsopbouw uiteenzet is hieronder weergegeven.
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Fig 4.5 Bevolkingsopbouw gemeente Zelzate (Bron: cijfers: SVR,2008; grafiek: eigen bewerking)
De bevolkingsopbouw van gemeente Zelzate kent geen grote verschillen in opbouw gedurende de
periode tot 2030. Het aantal ouderen zal heel licht (2%) toenemen. Daarnaast blijft het percentage
jongeren nagenoeg gelijk gedurende de gehele periode. De kleine toename onder ouderen gaat dus
ten koste van het aandeel van de beroepsbevolking, deze zal licht afnemen. Kanttekening die hierbij
geplaatst moet worden is echter wel dat het bij gemeente Zelzate om een relatief kleine bevolking.
Een toename van 2 % van de ouderen betekent dus een toename van 250 ouderen t.o.v. een totale
bevolking van tussen de 12.600 en 12.250. Op dergelijke kleine inwoneraantallen en een dito kleine
woningmarkt kan een dergelijke verandering in bevolkingssamenstelling wel degelijk impact hebben.
Concluderend kan dus gesteld worden dat er ook in Zelzate vanaf 2019 sprake is van een
bevolkingsafname en dat ook hierbij sprake is van een licht veranderende bevolkingssamenstelling.
Het aandeel ouderen neemt licht toe en het aandeel van de beroepsbevolking neemt licht af. De
veranderingen moeten echter in het licht bezien worden van de relatief kleine bevolking. De
demografische veranderingen in zijn totaliteit zijn echter minder sterk van aard dan bij gemeente
Terneuzen.
Gemeente Gent
Het huidige inwoneraantal van gemeente Gent bedraagt 243.366. De bevolkingsprognose laat zien
de bevolking van gemeente Gent voorlopig blijft groeien. De bevolking zal toenemen tot 2022 blijven
toenemen tot circa 259.000. Na 2022 zal er een stabilisatieperiode optreden tot ongeveer 2025.
Vervolgens zal het inwoneraantal licht afnemen tot ongeveer 256.000 in 2030. De stijging tot aan
2022 kenmerkt zich in twee perioden. Tot aan 2017 blijft de bevolking van gemeente Gent relatief
hard stijgen. Vanaf 2017 tot 2022 blijft de bevolking wel groeien, het tempo van de groei neemt
echter sterk af. Vanaf 2025 zal de bevolking binnen de gemeente Gent ook afnemen in aantal. Deze
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daling is echter relatief klein. Het tempo van de daling is niet stevig en deze afname gaat redelijk
geleidelijk. De impact van deze daling lijkt ook niet heel groot aangezien de bevolking voorafgaand
aan de afname nog met circa 15.000 inwoners zal toenemen. Vervolgens zal er vanaf de
stabilisatieperiode tot aan 2030 een totale afname zijn van circa 3.000 inwoners.
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Fig 4.6 Inwoneraantal gemeente Gent (Bron: cijfers: SVR, 2008; grafiek: eigen bewerking)
De conclusie die getrokken kan worden voor Gent is dat de gemeente voorlopig nog zal blijven
groeien. De huidige bevolking zal nog met circa 6% groeien tot aan 2022 alvorens er een stabilisatie
van het bevolkingsaantal zal ontstaan. Vervolgens zal ook gemeente Gent een bevolkingsafname
zien. Gezien de voorafgaande stijging van de bevolking is er niet direct aanleiding om de
bevolkingsafname te bestrijden. Daarnaast is de bevolkingsafname relatief zwak van aard. Het gaat
hierbij om een afname tussen 2025 en 2030 van circa 1 %. De stijging van de bevolking in Gent is ook
te verklaren door de trend van urbanisatie in Vlaanderen (Vlaamse Regering, 2010). Gemeente Gent
beschikt over een grote diversiteit aan woonmilieus, werkgelegenheid, voorzieningen en
mogelijkheid voor onderwijs en recreatie. Dit heeft een aantrekkingskracht op omliggende, meer
perifere regio’s waardoor het proces van urbanisatie haar intrede doet (Vlaamse Regering, 2010).
Met name voor jongeren beschikt gemeente Gent over voldoende opleidingsmogelijkheden. Zo is er
een Universitair Ziekenhuis in Gent, evenals een Universiteit (website gemeente Gent, geraadpleegd
op 21 juni 2011). Daarnaast zal op termijn ook gemeente Gent qua inwoneraantal stabiliseren en
vervolgens licht krimpen. Dit is het gevolg van de landelijke demografische trends waarbij het gaat
om het ouder worden van de bevolking enerzijds en een lager geboortecijfer (Vlaamse Regering,
2010).
Bij de groei van de gemeente Gent moet een belangrijke nuancering gemaakt worden. De gemeente
Gent blijft tot 2022 groeien waarna er stabiliteit optreedt. Dit gaat echter over de gehele bevolking
van de gemeente Gent. Binnen de gemeente Gent zijn grote verschillen waarneembaar. Hierbij is een
trend dat mensen vanuit de deelgemeenten naar de stad Gent trekken. Hierdoor groeit de stad Gent
zelf wel, terwijl de deelgemeenten juist stabiliseren of krimpen (Gemeente Gent, 2002). Er is een
trend waarneembaar waarbij mensen vanuit de deelgemeenten naar de stad trekken (W. de Zutter,
interview bijlage II, 2 maart 2011). Deze trend is het gevolg van ruimtelijk beleid. Voor 2000 was er
juist een omgekeerde trend, de mensen trokken vanuit de stad richting de deelgemeenten. De
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volgende passage is hierover opgenomen in het Ruimtelijk structuurplan Gent (2003): “Terwijl
Vlaanderen een lichte bevolkingsgroei kent, verliest Gent al sinds het midden van de jaren ‘60
permanent inwoners. Bij de fusie van 1977 telde Gent 246.171 inwoners. Eind 1998 zijn er dat nog
223.983. Er verlaten dus gemiddeld zo’n 1.000 inwoners per jaar de stad! Sinds 2000 is deze trend
gestopt en groeit het aantal inwoners weer aan (tot 226.083 eind 2001)”.
Zoals geschreven is de stad Gent inmiddels weer aan het groeien en trekken de mensen vanuit de
deelgemeenten dus weer terug naar de stad Gent. Gevolg is dus dat sommige van de deelgemeenten
andermaal gaan krimpen. In de volgende figuur is de bevolkingsontwikkeling van gemeente Gent
weergegeven binnen de verschillende deelgemeenten.

Fig 4.7 Bevolkingsontwikkeling gemeente Gent per deelgemeente (Bron: Woonvisie Gent, 2009)
Deze kaart geeft de situatie weer over de periode 1999-2006. Het gaat hierbij om het absolute
migratiesaldo over deze periode, bekeken per 1000 inwoners. Hierbij valt op dat de stad Gent zelf is
blijven groeien. Behalve de stad zijn ook de nauw omliggende gebieden blijven groeien. De
deelgemeenten die verder van de stad zelf af liggen kennen juist allemaal een negatief migratiesaldo.
In de Woonvisie van de gemeente Gent (2009) valt te lezen dat er voornamelijk sprake is van een
interne migratie binnen de gemeente Gent. De inwoners van de deelgemeenten trekken dus
voornamelijk naar de stadskern Gent toe. Met name de zuidelijk gelegen deelgemeente Zwijnaarde
en de oostelijk gelegen deelgemeente Gentbrugge kennen een sterk negatief migratiesaldo
(Gemeente Gent, 2009). Volgens de gemeente Gent trekt deze trend zich in de toekomst door.
Hierbij is wel de verwachting dat dit in een minder sterk tempo en ook met minder kracht zal
gebeuren als reeds is gebeurd, de grootschalige urbanisatie vanuit de deelgemeenten is achter de
rug (W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Voor gemeente Gent geldt dus dat in absolute
aantallen de bevolking zal blijven groeien en later stabiliseren, binnen de gemeente zelf zijn echter
grote verschillen waarneembaar waarbij ook bevolkingskrimp aanwezig is.
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Hieronder zal de voorspelde bevolkingsopbouw van gemeente Gent worden besproken. Voor de
volledige cijfers wordt verwezen naar bijlage I, figuur I.III
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Fig 4.8 Bevolkingsopbouw gemeente Gent (Bron: cijfers: SVR,2008; grafiek: eigen bewerking)
De bevolkingsopbouw van de gemeente Gent toont geen grote verschillen tot aan 2030. Opvallend
punt is wel dat het percentage ouderen licht zal toenemen. Dit zal gebeuren vanaf ongeveer 2022,
tegelijkertijd met de stabilisatieperiode van het totale bevolkingsaantal. Het aandeel ouderen zal
toenemen van 16% in 2011 tot aan circa 19% in 2030. Het aandeel jongeren stijgt zelfs iets de
komende periode. Momenteel bestaat circa 22% van de totale bevolking van Gent uit jongeren. Dit
aandeel zal toenemen tot circa 24% in 2030. Waar zowel het aandeel van de jongeren stijgt en het
aandeel ouderen gaat dit dus ten koste van het aandeel van de beroepsbevolking. Hun aandeel
neemt af van circa 62% in 2011 tot 57% in 2030. Wanneer er gekeken wordt naar absolute aantallen
ontstaat er toch een ander beeld waaruit blijkt dat er tot aan 2030 grote verschillen zijn. De
beroepsbevolking zal stijgen van 150.614 in 2011 tot aan 156.758 in 2019, en zal vervolgens weer
dalen tot 149.813 in 2030. Hierbij zijn dus grote verschillen waarneembaar die parallel lopen aan de
ontwikkeling van de totale bevolking. Het totaal aantal ouderen in 2011 bedraagt 40.927. Dit zal
geleidelijk blijven oplopen tot 2030 tot een totaal van 48.293. Het aantal ouderen zal gedurende de
periode 2011-2030 dus stijgen met circa 18%. Dit is een enorme stijging die beduidend hoger ligt dan
de totale stijging van de bevolking over dezelfde periode met circa 5 %. Het aandeel jongeren zal
stijgen van 51.909 in 2011 tot 58.418 in 2030. Ook hier is sprake van een stijging van circa 12,5 %.
Ook dit percentage ligt ruim boven het gemiddelde van 5%. Er mag dus geconcludeerd worden dat er
in de gemeente Gent sprake is van grote demografische veranderingen zowel op het gebied van
ontgroening als vergrijzing. Voor gemeente Gent is er dus met name op het vlak van demografische
veranderingen aandacht nodig en niet zozeer op bevolkingsafname als geheel.
Conclusie
De algemene conclusie is dat er bij alle drie gemeenten sprake is van veranderingen op het gebied
van demografie. Voor Terneuzen geldt dat er zowel sprake is van een directe bevolkingsafname en
een toenemende mate van vergrijzing en ontgroening. Voor Zelzate geldt dat ook zij vanaf 2018
rekening moet houden met een lichte bevolkingsafname en vergrijzing. Voor gemeente Gent geldt
dat zij weinig rekening hoeven te houden met een algehele bevolkingsafname aangezien zij nog sterk
groeit tot aan 2020 en pas vanaf 2025 er licht bevolkingskrimp zal optreden. Binnen Gent zelf zijn de
veranderingen echter groot; waar de stad Gent blijft groeien ontstaat er in verschillende
deelgemeenten bevolkingskrimp. Op het gebied van bevolkingssamenstelling staat gemeente Gent
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wel grote demografische veranderingen te wachten. Het aandeel jongeren neemt sterk toe, evenals
het aantal ouderen. De beroepsbevolking daarentegen zal inkrimpen.
4.4 Betrokken partijen
In deze paragraaf wordt gekeken welke partijen er betrokken zijn bij de omgang met zowel
demografische veranderingen alsmede grensoverschrijdende samenwerking. Hierbij wordt het
karakter en de status van de partij uiteengezet. Daarbij zal tevens de relatie met de overige partijen
worden beschreven en hoe de onderlinge machtsverhoudingen opgebouwd zijn. Het gaat hierbij
slechts om een beschrijvende paragraaf waarbij de partijen slechts benoemd en geïntroduceerd
worden. De volledige onderlinge verhoudingen en samenwerkingsvormen en-instanties komen aan
bod in hoofdstuk 6 aan bod.
Gemeenten
Het onderzoek spitst zich toe op de drie gemeenten. De drie gemeenten zijn dus de belangrijkste
spelers binnen dit proces. Elke gemeente heeft zowel haar ambtelijke als bestuurlijke functie binnen
het proces omtrent grensoverschrijdende samenwerking. De focus van de ambtelijke kant ligt binnen
de ruimtelijke ordening en omgang met demografische veranderingen. De bestuurlijke kant is meer
actief op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4
mei 2011; W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011).
Gemeente Terneuzen heeft de afdeling Omgeving en Economie die zich richt op demografische
veranderingen. Deels zijn zij betrokken bij grensoverschrijdende samenwerking. Toch speelt de
grensoverschrijdende samenwerking voornamelijk op bestuurlijk niveau. Hierbij gaat het met name
om het college van burgemeester en wethouders (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Als
gemeente in Nederland heeft Terneuzen de bevoegdheid om haar eigen bestemmingsplannen te
maken, met inachtneming van plannen van hogere overheden. Door middel van het maken van
bestemmingsplannen kan zij vorm geven aan haar ruimtelijk beleid (www.bestemmingsplan.nl,
geraadpleegd op 23 juni 2011). Een bestemmingsplan heeft een juridisch bindend karakter, hiermee
kunnen dus bestemmingen afgedwongen door de gemeente voor bepaalde gebieden. Daarnaast
heeft de gemeente Terneuzen ook de verplichting voor het opstellen van een structuurvisie voor
haar grondgebied. Hierin worden door de gemeente de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid
vastgelegd. De structuurvisie is daarmee te beschouwen als een kader voor de bestemmingsplannen
die in de nabije toekomst (Gemeente Terneuzen, 2010). In tegenstelling tot het bestemmingsplan is
een structuurvisie niet juridisch bindend. Echter kan een gemeente niet zomaar afwijken van haar
structuurvisie. Hiervoor is wel een goede ruimtelijke onderbouwing vereist (Artikel 2.1 Wro). De
structuurvisie en het bestemmingsplan zijn voor gemeente Terneuzen de belangrijkste middelen om
te sturen in het ruimtelijk beleid.
Gemeente Zelzate heeft een dienst Stedebouw en ruimtelijke ordening. Deze afdeling is
verantwoordelijk voor de woningbouwprogramma’s en het creëren van bedrijventerreinen. De
grensoverschrijdende samenwerking verloopt niet via deze afdeling. Alle grensoverschrijdende
samenwerking loopt via het College van burgemeester en schepenen (A. Bunneghem, interview
bijlage II, 1 maart 2011). In Vlaanderen is het belangrijkste ruimtelijke document voor een gemeente
het ruimtelijk structuurplan. Het is voor iedere gemeente in België verplicht om een ruimtelijk
structuurplan te hebben (www.ruimtelijkeordening.be, geraadpleegd op 22 juni 2011). Gemeente
Zelzate omschrijft het doel van het ruimtelijk structuurplan als volgt: “Het Ruimtelijk structuurplan is
een methode om tot een goed ruimtelijk beleid te komen. Het is een proces dat een dynamische
ruimtelijke planning mogelijk maakt en werkt op drie sporen 1. Met het ontwikkelen van een
langetermijnvisie (spoor 1) worden de mogelijkheden voor de toekomst bepaald. Door in te pikken
op de concrete dagdagelijkse problemen wordt aangesloten bij de realiteit en de concrete ruimtelijke
behoeften (spoor 2). Het werken met en vanuit de bevolking betreft het derde spoor”.
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Het ruimtelijk structuurplan heeft echter geen juridisch bindende status, het is geen basis voor het
verlenen of weigeren van vergunningen en heeft geen verordenende kracht richting burgers
(Gemeente Zelzate, 2007). Middels het ruimtelijk structuurplan heeft gemeente Zelzate dus de
bevoegdheid en mogelijkheden om het ruimtelijk beleid in hoofdlijnen te sturen en vorm te geven.
Daarnaast kan gemeente Zelzate beschikken over de mogelijkheid tot opstellen van gemeentelijke
ruimtelijke uitwerkingsplannen. Deze ruimtelijke uitwerkingsplannen hebben dezelfde vorm en
status als het Nederlandse bestemmingsplan (www.ruimtelijkeordening.be, geraadpleegd op 22 juni
2011). Door middel van de ruimtelijke uitwerkingsplannen kan gemeente Zelzate dus juridisch
afdwingbaar haar ruimtelijk beleid realiseren. Voor gemeente Zelzate zijn dus het ruimtelijk
structuurplan en de ruimtelijke uitwerkingsplannen de instrumenten om haar ruimtelijk beleid te
kunnen realiseren.
Gemeente Gent heeft eveneens haar eigen afdeling Stedenbouw. Deze afdeling richt zich met name
op de woningbouwprogramma’s en de bevolkingsontwikkeling. Daarnaast heeft Gent ook een
afdeling Werken. Hierbij ligt de oriëntatie op het ontwikkelen van industrieterreinen en de
(grensoverschrijdende) havenontwikkeling. Ander speerpunt van deze afdeling is het focussen op
grensoverschrijdende arbeid en het ontwikkelen van programma’s hiervoor. Toch vindt ook hier het
grootste deel van de grensoverschrijdende samenwerking plaatst via het College van burgemeester
en schepenen (W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Gemeente Gent heeft op ruimtelijk
vlak de beschikking over dezelfde documenten als gemeente Zelzate. Gemeente Gent heeft dus een
ruimtelijk structuurplan om in hoofdlijnen haar beleid vorm te geven, en daarnaast kan zij dit beleid
op perceelniveau uitwerken en verfijnen door middel van de ruimtelijke uitwerkingsplannen.
De opzet van de gemeenten is redelijk gelijk van aard. Elke gemeente heeft een eigen afdeling die
zich richt op de ruimtelijke ordening en de demografische veranderingen. De grensoverschrijdende
samenwerking komt voornamelijk tot stand via de bestuurders. In Nederland door het College van
burgemeester en wethouders en in België door het College van burgemeester en schepenen.
Provinciën
Om een breder beeld te kunnen vormen van de situatie is het noodzakelijk om ook de provinciën in
dit onderzoek te betrekken. Zij hebben minder zicht op de lokale situatie maar zijn wel van belang op
het punt van grensoverschrijdende samenwerking en het opstellen van ruimtelijk beleid.
Provincie Zeeland is de provincie waar gemeente Terneuzen onder valt. De Provincie Zeeland heeft
een belangrijke rol op het gebied van demografische veranderingen. Aangezien meerdere Zeeuwse
gemeenten hiermee te maken hebben of krijgen heeft zij hier een voortrekkersrol in genomen. De
afdeling Ruimte, Milieu en Water neemt deze rol op zich. Zij verstrekt informatie aan de gemeenten
en bemiddeld bij overleg. Daarnaast neemt zij ook een belangrijke rol in bij de grensoverschrijdende
samenwerking op ruimtelijk vlak. Soms zijn hierbij personen van de afdeling Ruimte, Milieu en water
bij betrokken maar meestal gaat het hierbij om mensen van de Provinciale Staten, Gedeputeerde
Staten en soms ook de Commissaris van de Koningin (A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011).
De Provincie Zeeland heeft bepaalde middelen om haar ruimtelijk beleid vorm te geven. Zo wordt zij
door de Wro verplicht om een eigen provinciale structuurvisie te maken. Provincie Zeeland heeft
haar ruimtelijke provinciale structuurvisie geïntegreerd in haar omgevingsplan, waarin meerdere
beleidsterreinen zijn samengekomen (Provincie Zeeland, 2010). Dit plan is juridisch niet bindend
maar werkt wel door naar andere overheden. Het is dus niet mogelijk om hier zonder gegronde
redenen van af te wijken (Artikel 2.1 Wro). Daarnaast heeft de Provincie Zeeland de mogelijkheid om
het instrument van provinciaal inpassingsplan te gebruiken. Dit instrument kan gezien worden als
een bestemmingsplan op provinciaal niveau. De Provincie mag dit instrument echter pas hanteren
wanneer er een aantoonbaar provinciaal belang aanwezig is binnen het betreffende gebied
(Provincie Zeeland, 2010). Het provinciaal inpassingsplan heeft dezelfde status als het
bestemmingsplan, het is juridisch bindend.
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Provincie Oost-Vlaanderen is de provincie waar gemeente Zelzate en Gent deel van uitmaken. De
Provincie Oost-Vlaanderen heeft een eigen afdeling ruimtelijke ordening. Hierbij wordt beleid
gemaakt met betrekking tot bevolkingsprognoses en ruimtelijke ontwikkeling. Dit beleid werkt door
naar de gemeenten Zelzate en Gent. Daarnaast is voornamelijk het provinciebestuur gericht op
grensoverschrijdende samenwerking. Zij stellen zichzelf als taak om (grensoverschrijdende)
samenwerking te bevorderen (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Daarnaast neemt ook de
Gouverneur van Oost-Vlaanderen deel aan activiteiten die verband houden met
grensoverschrijdende samenwerking evenals enkele gedeputeerden (W. de Zutter, interview bijlage
II,2 maart 2011). Op het gebied van ruimtelijke ordening heeft de Provincie Oost-Vlaanderen enkele
instrumenten om haar ruimtelijk beleid in te verankeren. Zo geeft zij haar ruimtelijk beleid in
hoofdlijnen weer in haar Provinciaal ruimtelijk structuurplan (Provincie Oost-Vlaanderen, 2004). Dit
document heeft dezelfde status als het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in Vlaanderen. Het is
niet juridisch bindend en het is dus ook niet de basis voor het verlenen van een vergunning. Lagere
overheden worden echter wel geacht rekening te houden met het Provinciaal ruimtelijk
structuurplan in hun eigen gemeentelijke ruimtelijk structuurplannen (Provincie Oost-Vlaanderen,
2004). Daarnaast heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de beschikking over ruimtelijke
uitwerkingsplannen. Deze plannen kunnen worden gebruikt wanneer er een provinciaal belang
gemoeid is met een bepaald gebied. Hiermee kan de bodembestemming in een bepaald gebied
nauwkeurig worden geregeld (Provincie Oost-Vlaanderen, 2004). Het kan gezien worden als een
instrument om uitvoering te geven aan het Provinciaal ruimtelijk structuurplan (website provincie
Oost-Vlaanderen, geraadpleegd op 22 juni 2011). Deze twee instrumenten zijn dus de belangrijkste
voor de Provincie Oost-Vlaanderen om invulling te kunnen geven aan haar ruimtelijk beleid.
Gesteld kan worden dat de rol van de provinciën beide gelijk is. Zij hebben beide dezelfde rol ten
opzichte van de onderliggende gemeenten namelijk bemiddeling en informatie verstrekken.
Daarnaast zijn ze beide betrokken bij grensoverschrijdende samenwerking.
Hogere overheden
In België is er tevens de onderverdeling naar gewesten. Ook het Vlaamse Gewest heeft hierdoor
invloed op de situatie in het onderzoeksgebied. De Vlaamse overheid is opgesplitst in verschillende
beleidsdomeinen. Het domein wat invloed heeft op de ruimtelijke situatie in Gent en Zelzate is het
Domein Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed (RWO). Binnen dit domein wordt
het ruimtelijk beleid op gewestelijk niveau bepaald op hoofdlijnen. Daarnaast is er het Departement
internationaal Vlaanderen wat zich richt op de positie van Vlaanderen binnen Europa. Zij omschrijven
zichzelf als volgt: ‘Het Departement internationaal Vlaanderen is ontworpen als strategische spil van
een beleid dat bewust over de grenzen heen kijkt’. (Website Departement internationaal Vlaanderen,
geraadpleegd op 25 mei 2011). Het Vlaams Gewest heeft tevens de beschikking over een ruimtelijk
structuurplan. Dit ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is de leidraad voor alle ruimtelijke
structuurplannen bij de lagere overheden. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is juridisch niet
bindend maar werkt wel door binnen de eigen overheid (Vlaamse regering, 2010). Ook kan de
Vlaamse overheid bestemmingsplannen maken op gewestelijk niveau. Deze plannen worden de
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen genoemd (website Vlaamse overheid, geraadpleegd op
22 juni 2011). Deze plannen zijn wel juridisch bindend en tevens bindend voor lagere overheden.
Indien de Vlaamse overheid van mening is dat er een gewestelijk belang aan een bepaald gebied
gekoppeld is kan zij besluiten een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen voor dat gebied.
Dit plan is dan bindend voor lagere overheden en hier kan niet vanaf geweken worden (Vlaamse
Regering, 2010).
De rol van de Nationale Overheid in België is zeer beperkt op gebied van grensoverschrijdende
samenwerking, demografische veranderingen en ruimtelijke ordening. Deze taken zijn vooral
ondergebracht bij de gewesten(E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011; W. de Zutter, interview
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bijlage II, 2 maart 2011). Daarom zal de nationale overheid van België niet verder worden besproken
gezien haar beperkte invloed op het proces.
De Nederlandse overheid daarentegen speelt een belangrijke rol op het gebied van de demografische
veranderingen. Zij spelen een actieve rol binnen de informatieverstrekking aan lagere overheden en
stellen hier ook middelen voor beschikbaar (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Dit is met
name afkomstig vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast heeft de Nederlandse
overheid wel invloed op de grensoverschrijdende samenwerking. Het gaat hierbij wel om thema’s
met nationale belangen zoals de ontwikkeling van de Westerschelde en het overige havengebied (A.
Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). Concreet voor het onderzoek is de rol van de nationale
overheid op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking vrij beperkt. De Rijksoverheid heeft
haar ruimtelijke visie vastgelegd in de Nota Ruimte (2006). Hierin geeft zij aan dat de
verantwoordelijkheid zoveel mogelijk op lokaal niveau ligt. Het motto van deze nota is immers
‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. De Rijksoverheid geeft aan dat zij alleen invloed wil
uitoefenen op zaken wanneer er nationale belangen spelen en verder de verantwoordelijkheden
zoveel mogelijk op lokaal niveau willen leggen (website Rijksoverheid, geraadpleegd op 22 juni 2011).
Er zit wel een verschil in rol tussen beide nationale overheden. De rol van de Belgische overheid is vrij
beperkt in tegenstelling tot de Nederlandse overheid. Gesteld kan worden dat de Nederlandse
overheid en de Vlaamse gewestelijke overheid min of meer dezelfde rol en bevoegdheden hebben.
Beide stellen ruimtelijk beleid op wat doorwerkt op de lagere overheden. Daarentegen is de rol op
het gebied van grensoverschrijdende samenwerking beperkt, tenzij de belangen dusdanig groot zijn
dat er nationale of gewestelijke belangen gaan spelen.
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Hoofdstuk 5 Ruimtelijke ordening
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de wijze waarop men in beide landen invulling geeft aan
ruimtelijke planning. Hierbij zal vanuit verschillende schaalniveaus en invalshoeken gekeken worden.
Om de wijze waarop ruimtelijke planning bedreven wordt te kunnen doorgronden is het ook van
belang om naar de algemene cultuur te kijken. De cultuur bepaalt het denken en doen van mensen
of groeperingen (Hofstede en Hofstede,2009). De cultuur heeft dus ook invloed op de wijze waarop
men omgaat met ruimtelijke planning (van Wijk, 2010). Vervolgens wordt er meer ingezoomd op het
onderzoeksterrein waarbij het gaat om de wijze waarop men omgaat met demografische
veranderingen. Om dit te kunnen bekijken zal er worden gekeken naar de planningscultuur in beide
landen. Hierbij gaat het om zaken als probleemherkenning, probleemaanpak en planningsfilosofie.
Tevens zal ook de wijze worden besproken waarop men in beide landen omgaat met (vormen van)
collaborative planning. In hoeverre wordt bij het opstellen van beleid samengewerkt met andere
belanghebbende partijen en instanties en in welke mate is er sprake van participatie vanuit burgers?
Hierbij zal de link gelegd worden met de theorie van Healey (1997). Tot slot zal er op lokaal niveau
worden gekeken naar de wijze waarop de drie gemeenten omgaan met de (toekomstige)
demografische veranderingen. Om de werkwijze van de drie gemeenten te kunnen begrijpen is het
dus van belang om eerst op een abstracter niveau te kijken naar de algemene cultuur. Dit wordt
gedaan in paragraaf 5.2. Vervolgens zal in paragraaf 5.3 de vertaalslag worden gemaakt van de
algemene bedrijfs-administratieve cultuur naar de heersende planningscultuur in beide landen.
Hierbij wordt gekeken wat de invloed van de algemene cultuur is op de planningscultuur. Vervolgens
wordt in paragraaf 5.4 gekeken of men in beide landen collaborative planning toepast en zo ja, in
welke mate. Ook hierbij wordt de link gelegd met de algemene cultuur die hiervoor mogelijke
verklaringen kan geven. Tot slot wordt er in paragraaf 5.5 gekeken op lokaal niveau hoe de drie
gemeenten omgaan met demografische veranderingen. De wijze waarop deze drie gemeenten
hiermee omgaan zal proberen verklaard te worden vanuit voorgaande paragraven. Paragraaf 5.6 is
een samenvatting van het gehele hoofdstuk.
5.2 Algemene cultuur
De culturele verschillen tussen Nederland en België zijn terug te voeren tot de tachtigjarige oorlog in
de 16e eeuw (van Wijk, 2010). Destijds voerden de Spanjaarden oorlog en bezetten het zuidelijke
deel van de Nederlanden. Zodoende ontstond er een deel van de Nederlanden wat bezet was door
de Spanjaarden en een deel dat onbezet was. In 1588 ontstond in het noordelijke deel de Republiek
der zeven verenigde Nederlanden en hiermee was zij definitief afgesloten van het Zuiden. Door de
Spaanse invloeden in het zuiden werd daar het katholieke geloof aangehangen. In het Noorden
daarentegen heerste het protestantse geloof (van Wijk, 2010). Doordat het Noorden en het Zuiden
tot aan 1815 gescheiden bleef, en beiden een verschillend geloof hadden, ontstond er in beide delen
een eigen cultuur. Hier is de basis gelegd voor de cultuur die nog steeds aanwezig is in beide landen
(van Wijk, 2010).
Er heersen veel vooroordelen over Nederlanders en Belgen ten opzichte van elkaar. Maar in
hoeverre zijn deze bewering waar? Hofstede (2001) heeft op zijn vier thema’s Nederlanders
vergeleken met Vlamingen. Binnen zijn theorie heeft hij later nog een vijfde thema toegevoegd:
lange termijn versus korte termijn denken. Dit thema heeft hij echter niet meegenomen in zijn
onderzoek naar de cultuur in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast benadrukt hij dat de gemiddelde
Belg niet bestaat. Er is sprake van Vlamingen en Walen. Ondanks dat de gemiddelde Vlaming nog
altijd meer gemeen heeft met een Waal dan met een Nederlander, stelt Hofstede (2001) dat er wel
degelijk verschillen zijn. Aangezien het onderzoek zich richt op gemeenten in Vlaanderen, zullen ook
de resultaten die Hofstede heeft voor Vlamingen gebruikt worden.
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Hij heeft Vlamingen en Nederlanders vergeleken op basis van zijn vier thema’s; Machtsafstand,
individualisme, masculiniteit en onzekerheidsvermijding. Hoe hoger de score, hoe meer het thema
aanwezig is. De resultaten staan in de grafiek weergegeven:
Machtsafstand
Individualisme
Masculiniteit
Onzekerheidsvermijding
Nederland

38

80

14

53

Vlaanderen

61

78

43

97

Fig 5.1 Culturele vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen (Bron: Hofstede,2001)
Op basis van deze grafiek kan inzichtelijk gemaakt worden op welke punten de Nederlanders
verschillen ten opzichte van de Vlaming. Uitgangspunt hierbij is wel dat het om gemiddelden gaat en
niet op iedere persoon of instantie van toepassing is. Er is meer onderzoek gedaan naar de
bedrijfsadministratieve cultuur door onderzoekers als Goovaert en Thielemans (2005). Volgens
onderzoek van Reyskens (2007) komen de resultaten van dit onderzoek (vanuit een meer Vlaamse
invalshoek) grotendeels overeen met de resultaten van Hofstede (2001). Daarnaast worden deze
bewering gestaafd door onderzoek van Claes en Gerritsen (2007). Deze auteurs (een Nederlandse en
een Vlaming) hebben tevens de cultuur van Nederland en Vlaanderen onderzocht en geconcludeerd
dat er behalve de taal weinig overeenkomsten zijn. Zij hebben tevens aangetoond dat verschillen in
cultuur ook invloed hebben op de wijze waarop samenwerking plaatsvindt. Hieronder zal per punt
besproken worden hoe de scores te verklaren zijn en wat dit betekent voor het verschil in cultuur:
Machtsafstand
Nederlanders en Vlamingen verschillen sterk van elkaar op het punt van machtsafstand. De scores
tonen aan dat er in Nederlander meer een cultuur heerst waarin ongelijkheid tussen mensen
verwacht en aanvaard wordt. In Vlaanderen er is meer sprake van een hiërarchisch model waarbij
men minder snel op een persoon met een hogere functie zal afstappen (Hofstede,2001). Hofstede
(2001) stelt dat men in Vlaanderen snel accepteert dat men van hogerhand orders krijgt en dat men
deze orders uitvoert. Nederlands zouden dit minder snel accepteren en durven hier ook over in
gesprek te gaan. Dit in tegenstelling tot een Vlaming die niet snel zijn meerdere zal aanspreken. Van
Wijk (2010) stelt dat de Nederlander open, directer en assertiever is dan de Vlaming. Volgens hem is
dit de reden dat er in Nederland vaker sprake is van een netwerkstructuur. Mensen willen graag
meepraten en de machtsafstand is er lager. In Vlaanderen is er volgens van Wijk (2010) vaker sprake
van een hiërarchische structuur. Er wordt sneller van hogerhand besloten en deze besluiten worden
vaak gewoon uitgevoerd. Van Wijk (2010) stelt dat men dit in België ook niet als nadelig ervaart. Men
heeft ook niet zozeer de behoefte om mee te praten en te reageren op beslissingen van hogerhand.
Ook vanuit Vlaams perspectief wordt dit op deze wijze ervaren (Claes en Gerritsen, 2007).
De belangrijkste conclusie die getrokken mag worden op het gebied van machtsafstand is dat er in
Vlaanderen meer sprake is van machtsafstand, wat in de praktijk resulteert in een meer
hiërarchische structuur binnen organisaties en instanties. In Nederland daarentegen is deze
machtsafstand minder aanwezig waardoor er in Nederland meer sprake is van een netwerkstructuur
binnen organisaties en instanties.
Individualisme
Het punt waarop Vlamingen en Nederlanders het minst van elkaar verschillen is de verhouding
tussen individualisme en collectiviteit. Uit het onderzoek van Hofstede (2001) is sprake van een
marginaal verschil van twee punten op de gehele index. Hofstede (2001) stelt zelf dat deze marge te
klein is om te stellen dat er daadwerkelijke verschillen zijn op dit thema. Zowel Nederland en
Vlaanderen hebben een hoge score op dit punt. Dit wil zeggen dat men eerder geneigd is om te
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kiezen voor het individu dan voor het collectief. Men is dus eerder geneigd te kiezen voor het
individuele belang dan voor het algemene belang. Gezien het feit dat er nauwelijks sprake kan zijn
van een verschil op het punt van individualisme zal dit thema ook nauwelijks invloed hebben op de
verschillen in planningscultuur tussen beide landen. Daarom zal dit thema verder niet terugkomen in
het onderzoek.
Masculiniteit
Ook op het gebied van masculiniteit zijn er grote verschillen aanwezig tussen Nederland en
Vlaanderen. De zeer lage score van Nederland geeft aan dat men weinig waarde hecht aan de
traditionele rolverdeling in de samenleving. Hiermee wordt niet specifiek bedoeld dat het in
Nederland breed geaccepteerd wordt dat vrouwen ook carrière willen maken, dat vrouwen niet per
definitie het huishouden hoeven te doen en dat men gemakkelijk accepteert dat een vrouw de
directe leidinggevende is. Het gaat met name om de manier waarop men aankijkt tegen traditie
tegenover vernieuwing en hoe conservatief of progressief men denkt en handelt(van Wijk,2010). In
Vlaanderen hecht men toch meer waarde aan tradities en is men toch iets conservatiever van aard
(Claes en Gerritsen, 2007). Ondanks dat de score niet direct aangeeft dat de Vlaamse samenleving
zeer masculien is, hecht men wel degelijk waarde aan de traditionele rolverdeling. Gerritsen (2001)
geeft aan in haar onderzoek dat de verschillen op het gebied van masculiniteit tussen Nederland en
Vlaanderen aan het afnemen is. Gerritsen (2001) neemt een verandering waar bij de Vlamingen
waarbij minder waarde wordt gehecht aan de traditionele samenleving.
De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden op het gebied van masculiniteit is dat de
Vlaamse samenleving meer masculien is dan de Nederlandse samenleving. In Vlaanderen hecht men
waarde aan de traditionele zaken in de maatschappij en de daarbij horende kenmerken. In
Nederland hecht men hier weinig waarde aan, de Nederlandse samenleving is veel minder
traditioneel ingesteld op dit vlak.
Onzekerheidsvermijding
Tot slot zijn er ook op het gebied van onzekerheidsvermijding grote verschillen tussen de Vlamingen
en de Nederlanders. De Vlamingen hebben maar liefst een score van 97, wat zeer hoog is. Dit
betekent dat Vlamingen nauwelijks bereid zijn om risico’s te nemen en massaal te kiezen voor
zekerheid (Hofstede,2001). Nederlanders daarentegen zijn veel meer bereid risico te nemen en
minder te kiezen voor de zekerheid. Van Wijk (2010) legt hiermee het verband tussen vertrouwen en
wantrouwen. Hij stelt dat een Vlaming meer wantrouwen heeft tegenover anderen waar de
Nederlander snel een vreemde vertrouwt en dat dit te verklaren is door het vermijden van risico’s
door de Vlaming. Van Wijk (interview bijlage II, 8 april 2011) stelt dat dit ook opgaat voor
bestuurders en beleidsmakers wanneer men toenadering zoekt voor bepaalde zaken. Dit gegeven is
interessant voor het verdere onderzoek. Gerritsen (2001) stelt zelfs dat dit niet alleen bij personen of
instanties van buitenaf geldt. Zij meent dat de gemiddelde Vlaming ook zeer wantrouwend is
tegenover zijn eigen collega’s. Ook deze conclusie kan gevolgen hebben voor samenwerking binnen
de eigen organisatie.
Belangrijkste conclusie op het gebied van onzekerheidsvermijding is dat er een groot verschil
waarneembaar is tussen Vlamingen en Nederlanders (Claes en Gerritsen, 2007). De gemiddelde
Vlaming is nauwelijks bereid om risico te nemen waar de Nederlander dat wel is. Van Wijk (2010)
meent dat dit invloed heeft op hoe men tegen een ander persoon aankijkt en stelt zelfs dat de
gemiddelde Nederlander veel sneller een vreemde vertrouwt, daar waar de Vlaming sneller iemand
wantrouwt. Gerritsen (2001) gaat nog verder en heeft onderzocht dat dit ook geldt voor collega’s
binnen hetzelfde bedrijf. Volgens hem zijn Vlamingen enorm wantrouwend, ook wanneer de ander
een collega of bekende is. Recent onderzoek van Buitelaar en Sorel (2009) concludeert echter dat
Nederlanders helemaal niet zo flexibel zijn als gedacht wordt. Dit wordt ook gerelateerd aan de
ruimtelijke planning. Op dit punt heersen er binnen de onderzoekswereld verschillende gedachten.
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Het onderzoek van Hofstede (2001) heeft dus aangetoond dat er wel degelijk culturele verschillen
aanwezig zijn tussen Nederlanders en Vlamingen. Op de punten machtsafstand, masculiniteit en
onzekerheidsvermijding zijn de scores beduidend anders. Waar de Nederlander in een netwerk
structuur werkt doet de Vlaming dat in een hiërarchische structuur. De Nederlander hecht nauwelijks
waarde aan de traditionele rolverdeling waar de Vlaming dat meer doet. Tot slot is de Vlaming
nauwelijks bereid om enig risico te nemen en is erg wantrouwend tegenover anderen. De
Nederlander daarentegen kiest minder snel voor zekerheid en vertrouwt een ander sneller. In de
volgende paragraaf zal de link gelegd worden met de planningscultuur in zowel Vlaanderen als
Nederland. Hierbij zal gekeken worden naar hoe de planningscultuur er uit ziet en welke invloed de
algemene cultuur hierop heeft.

5.3 Planningscultuur
Nu gekeken is naar de algemene cultuur in beide landen kan er specifieker naar de planningscultuur
gekeken worden. Volgens De Jong en De Vries (2003) is ruimtelijke planning gerelateerd aan
geografische kenmerken, politiek-bestuurlijke culturele kenmerken en tot slot ook institutionele
kenmerken. Zij hebben onderzocht dat al deze kenmerken invloed hebben op de planningscultuur in
zowel Vlaanderen en Nederland en hiermee aan de basis staan van de bestaande verschillen. De
verschillen zullen aan de hand van deze onderverdeling hieronder besproken worden.
Geografische kenmerken
Nederland en Vlaanderen hebben enkele geografische overeenkomsten maar ook enkele belangrijke
verschillen (De Jong en De Vries, 2003). De geografische kenmerken hebben voor een deel invloed op
de wijze waarop ruimtelijke planning bedreven wordt. Dit omdat de fysieke situatie bepaalt welke
omgevingsfactoren belangrijk zijn. Deze omgevingsfactoren bepalen weer ten dele de wijze waarop
ruimtelijke planning beoefent kan worden (De Jong en De Vries, 2003). De belangrijkste
overeenkomst is het feit dat beide een dichtbevolkt gebied met relatief weinig natuur hebben. Zowel
Nederland als Vlaanderen behoort tot de gebieden met de grootste bevolkingsdichtheid van Europa
(De Jong en De Vries, 2003). Toch zijn er ook belangrijke verschillen aanwezig. Hieronder zullen de
verschillen volgens De Jong en De Vries (2003) een voor een worden besproken:
Het verschil in bodemgesteldheid
Er zijn grote verschillen in de bodemgesteldheid tussen Vlaanderen en Nederland. In grote delen van
Vlaanderen kan zonder ingrijpende grondwerkzaamheden goed gebouwd worden. Dit in
tegenstelling tot Nederland, waar het bouwrijp maken van de grond grote werkzaamheden met zich
meebrengt (Rietman, 1993). Dit brengt met zich mee dat de fysieke randvoorwaarden in Vlaanderen
gunstiger zijn om zelfstandig te bouwen dan in Nederland. Dit speelt een rol in het feit dat een
Vlaming vaker zelfstandig zijn huis wil bouwen dan een Nederlander (De Jong en De Vries, 2003).
De wederopbouwperiode
Na de oorlog was er in Nederland een groot tekort aan woningen. Hier ontstond een groot collectief
probleem waar de overheid actief mee heeft geholpen aan oplossingen. De Nederlandse bevolking
groeide van ongeveer 9 miljoen in 1945 tot 16 miljoen in 2000. In dezelfde periode groeide de
Belgische bevolking van 9 naar 10 miljoen (De Jong en De Vries,2003). In Nederland was de
bouwopgave dus vele malen groter wat ertoe heeft bijgedragen dat de Nederlandse woningbouw
een collectieve aangelegenheid is geworden. Dit heeft weer als gevolg dat men in Nederland vaak
grote woningbouwplannen opzet, waar dit in Vlaanderen vele malen minder gebruikelijk is. Conclusie
hier is dus dat woningbouw in Nederland meer een collectieve zaak is geworden waar dit in
Vlaanderen vaker een individuele zaak is.
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Politiek-bestuurlijke culturele kenmerken
De Jong en De Vries (2003) leggen op dit vlak nadrukkelijk de link met het onderzoek van
Hofstede(2001). Zij menen dat de politiek-bestuurlijke culturele kenmerken terug te herleiden zijn
tot de algemene heersende cultuur in Vlaanderen. Ook door Claes en Gerritsen (2007) wordt dit
aangewezen als een belangrijke pijler onder de huidige cultuur in beide landen. De kenmerken zullen
hieronder besproken worden.
Vertrouwen in de overheid
Uit onderzoek van Hofstede(2001) en van Wijk (2010) kwam naar voren dat de gemiddelde Vlaming
redelijk wantrouwig is. Dit geldt ook voor de Vlaming richting zijn eigen (gewestelijke) overheid.
“Waar in België de discussie over de rol van de overheid inzake de ruimtelijke planning vaak draait
om de vraag of de overheid wel het recht heeft om op te treden, gaat de Nederlandse discussie veel
meer over de vraag hoe de overheid ruimtelijke vraagstukken dient op te lossen.” (De Vries, 2002). Er
is dus een duidelijk verschil in hoe men tegen de rol van de overheid aankijkt. Dit fenomeen kan ook
weer gekoppeld worden aan de woningbouw vanaf de wederopbouw. Waar de Nederlanders dit
collectief hebben aangepakt samen met de overheid, daar is dit in Vlaanderen vooral een individuele
kwestie geweest (De Jong en De Vries, 2003).
Eigen belang tegenover collectief belang
Waar Hofstede (2001) de conclusie trekt dat Vlamingen en Nederlanders min of meer gelijkwaardig
scoren op dit punt menen De Jong en De Vries (2003) dat hier wel een verschil aanwezig is. In hun
onderzoek stellen zij dat Vlamingen gemiddeld genomen toch meer de individuele belangen
behartigen. Dit zien zij terugkomen in de planningscultuur. Waar men in Nederland meer waarde
hecht aan consensus bij ruimtelijke plannen kiest men in Vlaanderen toch vaker voor de individuele
belangen (De Jong en De Vries,2003). Dit is terug te vinden in het feit dat een Vlaming liever zelf
bepaald waar en hoe hij woont, daar waar de Nederlander het geen probleem vindt een grote
nieuwbouwwijk te wonen (E. van Wijk, interview bijlage II, 11 april 2011). Van Wijk (2010) meent
echter dat men in Vlaanderen wel degelijk waarde hecht aan compromissen bij plannen. Het verschil
zit hem in de inhoud van de compromissen. Waar men in Nederland op zoek gaat naar inhoudelijk
sterke compromissen waarin delen van ieders belang zijn meegenomen (denk aan het poldermodel),
daar doet men dit in Vlaanderen anders (Claes en Gerritsen, 2007). In Vlaanderen wil men ook een
compromis bereiken, maar hierbij ligt de nadruk minder op de inhoud. Het gaat er voornamelijk om
dat ieders belang voor een deel is meegenomen. Deze compromissen kenmerkt van Wijk als zoutloze
besluiten die nergens op lijken, maar toch het resultaat zijn van onderhandelingen(E. van Wijk,
interview bijlage II, 11 april 2011). Doordat ieder zijn persoonlijke belang probeert door te drukken
en niet denkt aan het collectief ontstaan er plannen waarin ieders wens is opgenomen, maar als
totaalplan totaal niet geschikt zijn.
Onzekerheidsvermijding
Ook het aspect van onzekerheidsvermijding heeft invloed op de planningscultuur. Volgens Hofstede
(2001) is men in Vlaanderen niet bereid om risico te nemen en te kiezen voor zekerheid. De Jong en
De Vries (2003) leggen hierbij de link met de gedetailleerdheid van de ruimtelijke plannen. Zij stellen
dat culturen met een grote onzekerheidsvermijding ruimtelijke plannen maken die heel
nauwkeuriger aangeven wat wel en niet mag. In Nederland is men bereid meer risico te nemen en dit
resulteert volgens De Jong en De Vries (2003) in meer indicatieve plannen. Toch wordt door recent
onderzoek van Buitelaar en Sorel (2009) dit deels ontkracht. Zij stellen dat er een beeld is ontstaan
dat Nederlanders zeer flexibel en indicatief te werk gaan maar dat dit in de praktijk niet altijd zo blijkt
te zijn. Dit zegt overigens niks over het aantal plannen wat aanwezig is. In Vlaanderen zijn er relatief
gezien minder plannen aanwezig dan in Nederland, alleen de uitwerking is vele malen gedetailleerder
dan de Nederlandse plannen (De Vries, 2002).
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Ruimtelijke planning als middel
Een ander belangrijk, en wellicht onderbelicht, punt is de wijze hoe de overheid aankijkt tegen
ruimtelijke planning. Volgens De Jong en De Vries (2003) benaderen de overheden ruimtelijke
planning op een verschillende wijze. Zij stellen dat Nederland en de Nederlanders veel vertrouwen
hebben in het vermogen om collectief richting te geven aan gemeenschappelijke doelstellingen. In
Vlaanderen daarentegen is dit vertrouwen klein. Hiermee wordt bedoeld dat men in Vlaanderen
verwacht dat ruimtelijke planning zich veelal richt op de wensen van de burgers en dat het daarbij
blijft. In Vlaanderen verwacht men juist niet meer van de overheid. Dit is enerzijds te herleiden tot
het feit dat men wantrouwig is jegens de overheid. Anderzijds speelt het individualisme een rol. In
Vlaanderen vindt men eerder dat eenieder zelf zijn eigen problemen moet oplossen en dat dit niet de
rol van de overheid is (De Jong en De Vries, 2003). In Nederland ziet men ruimtelijke planning
daarentegen niet alleen als doel, maar ook als een middel om gemeenschappelijke doelstellingen te
kunnen realiseren (De Jong en De Vries,2003). Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan
ruimtelijke plannen ontwikkelingen met als doel sociale structuren te verbeteren. Dit is een proces
wat niet alleen vanuit de overheid afkomstig is. In Nederland verwacht men ook dat de overheid zich
bezighoudt met dergelijke problemen en hierbij ook actief bijdraagt aan oplossingen.
Probleemherkenning en oplossing
Daarnaast zit er nog een belangrijk verschil in de wijze waarop men met problemen omgaat. In
Nederland probeert men een probleem voor te zijn. Door met een nadrukkelijke blik naar de
toekomst te kijken, probeert men tijdig beleid op te stellen waarin de toekomstige ontwikkelingen
verankerd zijn. Zodoende zullen de ontwikkelingen en/of problemen niet als een verrassing komen
maar heeft men er al adequaat op ingespeeld (De Vries, 2002). In Vlaanderen heerst meer een
cultuur waarbij men niet teveel vooruit kijkt. Maar wanneer er een probleem zich voordoet zal men
dit proberen op te lossen. Hierbij wordt dus niet getracht het probleem te voorkomen maar om het
op te lossen (De Vries, 2002; Van Wijk, 2010). Het verschil zit hem dus in het feit wanneer men iets
als een probleem gaat zien (Claes en Gerritsen, 2007). In Nederland kijkt men vooruit met een
tijdshorizon van soms 20 á 30 jaar. Daardoor komen zaken aan het licht die in de toekomst gaan
spelen en dat ervaart men nu als een toekomstig probleem. In Vlaanderen ziet men een probleem
wanneer het zichtbaar wordt en er dus nadelige gevolgen aanwezig zijn (Van Wijk, 2010). Deze trend
wordt door de verschillende geïnterviewden ook herkend en erkend (W. de Zutter, interview bijlage
II, 2 maart 2011; A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011; E. Piqueur, interview bijlage III, 4
mei 2011; R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011).
Institutionele kenmerken
Tot slot onderscheiden De Jong en De Vries (2003) ook de institutionele kenmerken die een rol
spelen binnen de planningscultuur.
Juridische status
Een verschil in de ruimtelijke plannen is de hoeveelheid van de aanwezige plannen. In Nederland
kent de ruimtelijke ordening een cultuur waarbij veel plannen worden gemaakt met betrekking tot
de toekomstige ontwikkelingen. Deze plannen kennen vaak een indicatief karakter en dienen als visie
richting de toekomst. Vlaanderen daarentegen kent veel minder ruimtelijke plannen (De Jong en De
Vries, 2003). Er zit echter een belangrijk verschil in deze ruimtelijke plannen. De ruimtelijke plannen
in Nederland hebben bijna altijd een indicatief karakter en zijn juridisch niet bindend, zij dienen
slechts als richtlijn. Recent onderzoek van Buitelaar en Sorel (2009) meent echter dat de plannen
minder indicatief zijn dan men altijd gedacht heeft. In Vlaanderen heeft men echter de neiging om de
plannen zeer gedetailleerd te maken en ze vervolgens een officiële status geven zodat ze een
juridisch bindend karakter hebben (De Vries en De Jong, 2003). Volgens De Vries en De Jong (2003) is
dit terug te herleiden naar de cultuurkwestie van vertrouwen tegenover wantrouwen. In Vlaanderen
hecht men veel waarde aan rechtszekerheid van plannen en een duidelijke, gedetailleerde
uitwerking. De Vries en De Jong (2003) menen dat dit voortkomt uit het grote wantrouwen wat de
66

gemiddelde Vlaming koestert tegenover anderen en de overheid. De Nederlander is wat beter van
vertrouwen en flexibeler, en dat is terug te zien in de status en gedetailleerdheid van de ruimtelijke
plannen.
Verhouding tussen overheden
Op het gebied van verhouding tussen overheden zijn meerdere verschillen aan te wijzen. Allereerst is
er het hiërarchische stelsel tegenover het netwerkmodel. In Vlaanderen heerst er een grote topdown sturing (Van Wijk, 2010). Doordat de nationale overheid in België zich niet zozeer bemoeid met
ruimtelijke ordening is het Vlaams Gewest de hoogste overheid. Zij maakt zeer gedetailleerde
ruimtelijke plannen en bepaalt de ruimtelijke strategie binnen Vlaanderen (W. de Zutter, interview
bijlage II, 2 maart 2011). De provinciale overheden en de gemeenten worden geacht hiermee
uitdrukkelijk rekening te houden in haar ruimtelijk beleid. In de meer lokale plannen zijn nauwelijks
mogelijkheden om af te wijken van de bepaalde koers (W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart
2011). Zodoende ontstaat er een structuur waarbij het Vlaams Gewest de ruimtelijke koers bepaald
en de lagere overheden voeren het ruimtelijk beleid uit. Hierbij is weinig overleg en interactie
aanwezig, de lagere overheden worden geacht het beleid uit te voeren en niet om terug te koppelen
of feedback te geven(W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Deze hiërarchische structuur is
te herleiden op het culturele aspect van machtsafstand. In Vlaanderen is er sprake van een grote
machtsafstand (Hofstede, 2001) en dit is terug te zien in het ruimtelijk beleid (De Vries, 2002). In
Nederland daarentegen heerst veel meer een overlegcultuur waarbij overheden onderling de dialoog
aangaan. Uiteraard is in Nederland ook de nationale overheid degene die de grote lijnen uitstippelt,
toch is de situatie beduidend anders. De overige overheden hebben veel meer inspraak en worden
juist geacht mee te denken over het ruimtelijk beleid in de toekomst. Hier is veel meer sprake van
een netwerkstructuur (Van Wijk,2010; De Vries, 2002). Het is dus zo dat ook de beleidsambtenaar op
gemeentelijk niveau wel degelijk inbreng heeft en zich in de discussie op een hoger niveau kan
begeven, dit is in Vlaanderen ondenkbaar (Van Wijk, 2010). Dit heeft dus te maken met de geldende
machtsafstand die in Nederland beduidend kleiner is (De Jong en De Vries, 2003).
Politieke invloed
Het laatste verschil binnen de institutionele opbouw is gelegen in de rol die de politiek inneemt in de
ruimtelijke planning (De Jong en De Vries, 2003). In Nederland is ruimtelijke ordening voornamelijk
een zaak van de verschillende overheden. Op verschillende niveaus wordt nagedacht over zaken die
raakvlakken hebben met ruimtelijke ordening. Hierbij speelt de politiek wel een rol, maar deze rol is
toch relatief beperkt. Er is wel sprake van een scheiding tussen de beleidsmakers en de politici (Van
Wijk, 2010; De Vries, 2002). In Vlaanderen is er eerder sprake van een bepaalde verwevenheid tussen
politici en het ruimtelijk beleid. Zoals eerder door De Jong en De Vries (2003) aangetoond zijn de
ambtenaren met name uitvoerend bezig en niet zozeer richtinggevend voor het ruimtelijk beleid. In
Vlaanderen is dit meer een zaak van de politiek. De politiek bepaalt grotendeels de koers die de
ruimtelijke planning de komende periode moet varen (De Vries, 2002). Dit verschil is van invloed op
het thema van probleemherkenning en –oplossing. Politici hechten meer waarde aan de huidige
zaken dan aan zaken die pas over tien jaar aanwezig zijn. Hierdoor ontbreekt het lange termijn
perspectief binnen de Vlaamse ruimtelijke ordening waardoor problemen minder adequaat opgelost
of voorkomen kunnen worden(Van Wijk, 2010). Een ander gevolg hiervan is dat de Vlaamse koers bij
nieuwe verkiezingen weer helemaal omgegooid kan worden met alle problemen van dien (Claes en
Gerritsen, 2007). Er is te weinig stabiliteit in het beleid op deze manier (E. Piqueur, interview bijlage
III, 4 mei 2011). In Nederland heeft de politiek ook invloed op het ruimtelijk beleid maar de
koerswijzigingen zijn beduidend minder drastisch dan zich in Vlaanderen kan voordoen (A. Drijgers,
interview bijlage III, 12 mei 2011).
Volgens De Jong en De Vries (2003) zijn er ook in de planningscultuur verschillen aanwezig tussen
Vlaanderen en Nederland. Deze verschillen zijn waarneembaar in zowel de geografische, de politiekbestuurlijke en de institutionele context. Zij hebben aangetoond dat deze verschillen voor een groot
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deel te herleiden zijn naar de algemene culturele verschillen. Een belangrijke conclusie die zij trekken
is dat de verschillen een barrière vormen, maar niet onoverkomelijk zijn. Volgens De Jong en De Vries
(2003) kan de barrière geslecht worden door inzicht te krijgen in de aanwezige verschillen, te leren
van elkaar en door open te staan voor samenwerking.
In de volgende paragraaf zal gekeken worden naar de mate waarin de overheden collaborative
planning toepassen. In het theoretisch kader wordt getracht de link te leggen tussen het toepassen
van collaborative planning en het verbeteren van (grensoverschrijdende) samenwerking. Volgens
Healey (1998) biedt collaborative planning voordelen bij het uitvoeren van ruimtelijk beleid.
5.4 Collaborative planning
Nu de planningscultuur is bekeken kan tevens bekeken worden hoe men in Nederland en Vlaanderen
omgaat met collaborative planning binnen de ruimtelijke planning. Toch is het lastig om op dat
schaalniveau uitspraken te doen gezien de grote verschillen, met name in Vlaanderen (E. Piqueur,
interview bijlage III, 4 mei 2011). Volgens haar gaan veel gemeenten in Vlaanderen hier verschillend
mee om. Zij meent een verschuiving waar te nemen in Vlaanderen dat overheden meer gaan
openstaan voor inmenging van andere partijen en burgers. Toch zijn de verschillen tussen de
gemeenten onderling te groot om er algemene uitspraken over te doen. Daarom zal er gekeken
worden op gemeentelijk niveau binnen deze paragraaf. Hierbij zal ook de focus liggen op het
ruimtelijk beleid aangezien Healey (1998) heeft aangetoond dat het binnen dit domein voordelen kan
bieden. Allereerst zullen de gemeenten onderling besproken worden en vervolgens zal de toetsing
met de theorie van Healey (1998) plaatsvinden. Tot slot zal de mate van burgerparticipatie worden
gespiegeld aan de participatieladder van Arnstein (1969).
Collaborative planning
Healey (1998) heeft vijf eigenschappen van collaborative planning genoemd. Dit zijn ontwikkeling van
een integrale benadering, samenwerking bij opstellen beleid, betrekken van alle belanghebbenden,
gebruik maken van lokale kennis en tot slot het opbouwen van goede werkrelaties. Aan de hand van
deze eigenschappen zal getoetst worden in hoeverre er nou daadwerkelijk sprake is van collaborative
planning binnen de drie gemeenten. Hieronder worden de punten kort besproken, voor een nadere
uitleg wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Allereerst zal gekeken worden naar de drie gemeenten
hieronder. Vervolgens zal de link worden gelegd met de theorie van Healey (1998).
Gemeente Terneuzen
Binnen de gemeente Terneuzen zijn er verschillende vormen van inspraak en dialoog aanwezig
binnen het ruimtelijk beleid. Deze zijn onder te verdelen in de juridisch verankerde
inspraakmomenten en vormen van collaborative planning (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei
2011). De juridisch verankerde inspraakmomenten zijn de bij wet vastgestelde momenten zoals
bedoeld in artikel 3.4 Awb (Algemene wet bestuursrecht). Hierbij staat het eenieder vrij om op
verschillende momenten in het planproces zienswijzen en bezwaren in te dienen tegen de
voorgenomen plannen. Hierbij gaat het dus wel om concrete projecten, bestemmingsplannen en
vergunningen. Deze procedure is geldig voor alle gemeenten in Nederland (R. de Ruijter, interview
bijlage III, 4 mei 2011). Zoals echter eerder naar voren is gekomen zijn in Nederland veel plannen
indicatief van aard en hebben geen juridisch bindend karakter. Hierdoor kan ook geen beroep
worden gedaan op de inspraakprocedure van artikel 3.4 Awb. Toch streeft de gemeente Terneuzen
ernaar om partijen/instanties en burgers inspraak te verlenen voorafgaand aan het ruimtelijk besluit
(R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). De setting en wijze waarop instanties betrokken
worden bij het proces is afhankelijk van de aard, omvang en schaal van het project of probleem. Deze
wijze van vooraf groepen in het proces te betrekken heeft de voorkeur boven de wettelijke
inspraakmogelijkheden (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Enerzijds wordt er op deze
manier extra informatie vergaard die betrokken kan worden in het proces, anderzijds versnelt deze
wijze het proces doordat er op het einde (naar alle waarschijnlijkheid) minder juridische bezwaren
gemaakt zullen worden. Gemeente Terneuzen streeft binnen de ruimtelijke ordening naar een goede
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verstandshouding met de marktpartijen en burgers en probeert hieraan actief vorm te geven. Met
name de participatie van burgers binnen de ruimtelijke ontwikkeling is de laatste jaren verbeterd(R.
de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Voorheen was dit niet het geval en naar aanleiding van
deze constatering is de Nota Burgerparticipatie geschreven (Gemeente Terneuzen, 2010a). In deze
Nota worden drie doelen gesteld waaraan een actievere burgerparticipatie moet kunnen bijdragen:
Raadplegen: het bestuur neemt het initiatief om de mening van betrokkenen te vragen over
een bepaald onderwerp.
Samenwerken: het bestuur werkt samen met de betrokkenen aan de ontwikkeling van het
beleid op een oplossing. Het initiatief kan van alle partijen komen.
Overdragen: het bestuur geeft aan de betrokkenen de bevoegdheid om, binnen gestelde
randvoorwaarden, zelf een plan op te stellen of een oplossing te zoeken. (Gemeente
Terneuzen, 2010)
Uitgangspunt hierbij voor de gemeente Terneuzen is wel dat zij uiteindelijk de
beslissingsbevoegdheid behoudt en dat zij ook de eindverantwoordelijkheid draagt (Gemeente
Terneuzen, 2010). In de doelstelling geeft de gemeente Terneuzen dus aan dat de samenwerking niet
alleen vanuit de gemeente hoeft te komen, het staat overige partijen ook vrij om de gemeente te
benaderen voor vraagstukken. Op ruimtelijk gebied krijgt men vanuit de verschillende wijk- en
dorpsraden vaak verzoeken met betrekking tot bepaalde locaties om daar in ruimtelijk opzicht iets
aan te veranderen. Dit is een voorbeeld waarin men kan zien dat de samenwerking in de praktijk ook
daadwerkelijk van twee kanten komt (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Er vindt ook
maandelijks overleg plaats binnen de wijk- en dorpsraden waarbij ook een afgevaardigde vanuit de
gemeente Terneuzen aanwezig is (Gemeente Terneuzen, 2010).
Daarnaast onderhoudt gemeente Terneuzen nauwe banden met de verschillende betrokken partijen
op het gebied van ruimtelijke ordening. Hierbij moet worden gedacht aan woningbouwcorporaties,
projectontwikkelaars, belangengroeperingen en dus ook de wijk- en dorpsraden.
Geconcludeerd mag worden dat gemeente Terneuzen het belang erkent van samenwerking met
andere partijen en daar ook naar handelt. Tevens probeert de gemeente Terneuzen ook haar burgers
te betrekken bij het opstellen van ruimtelijk beleid. De gemeente biedt dus volop mogelijkheden tot
dialoog en samenwerking, uitgangspunt hierbij is wel dat zijzelf beslist en eindverantwoordelijk is.
Deze conclusie is echter wel getrokken op basis van informatie die alleen afkomstig is van de
gemeente Terneuzen zelf. Er is geen literatuur of een onafhankelijke evaluatie gevonden met
betrekking hiertoe waardoor dit de enige informatiebron is.
Gemeente Zelzate
Gemeente Zelzate verleent op twee verschillende manieren inspraak in haar ruimtelijk beleid. Het is
in Vlaanderen wettelijk voorgeschreven wanneer er ruimtelijke structuurplannen of
bestemmingsplannen worden goedgekeurd er een openbaar onderzoek moet plaatsvinden.
Afhankelijk van het plan worden belangengroepen of burgers los van dit openbaar onderzoek, in de
ontwerpfase gecontacteerd (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011). Ook hier geldt
hetzelfde als in Nederland, men maakt onderscheid tussen de juridisch verankerde
inspraakmogelijkheden en de optionele vormen van collaborative planning. Gemeente Zelzate heeft
geen specifiek beleid omtrent het betrekken van belanghebbende partijen en/of personen bij het
proces (C.Coone, interview bijlage III, 23 augustus 2011). Er zijn dan ook geen documenten aanwezig
waarin het belang of doel van het betrekken van instanties bij het proces beschreven wordt.
Gemeente Zelzate selecteert dus afhankelijk van het project of beleidsthema belangengroepen of
burgers uit die mogen/kunnen deelnemen aan het proces. Hierbij is echter wel sprake van een
eenzijdige benadering. Gemeente Zelzate selecteert wie mag deelnemen aan het proces, het is niet
zo dat instanties en/of personen uit zichzelf mogen participeren binnen het proces(A. Bunneghem,
interview bijlage II, 1 maart 2011). De regie ligt dus wel duidelijk bij de gemeente, die het proces
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bepaalt en initieert. Deze werkwijze is volgens gemeente Zelzate echter mede gecreëerd door de
ervaringen met voorgaande projecten. Volgens Mevr. Van Bunneghem (interview bijlage II, 1 maart
2011) is het zo dat de ervaring was dat er weinig behoefte was/is bij partijen om actief betrokken te
worden bij dergelijke processen. Dit was de aanleiding voor de gemeente Zelzate om de procesgang
op de huidige wijze vorm te geven. Toch is het te simpel om de huidige werkwijze louter te verklaren
door de ,volgens gemeente Zelzate, beperkte respons van instanties. De Euregio Scheldemond
signaleert juist de trend dat men in Vlaanderen steeds meer inspraak en samenwerking zoekt vanuit
de partijen/instanties en burgergroeperingen richting de overheid (E. Piqueur, interview bijlage III, 4
mei 2011). Zij menen dat de kans dat gemeente Zelzate hierop een uitzondering zou zijn marginaal is.
Meest plausibele verklaring is dus dat het huidige beleid voor een deel ontstaan is door de
ervaringen in het verleden van de gemeente, maar ook door de wijze waarop de gemeente het graag
zelf zou willen zien.
De conclusie die getrokken mag worden is dat er zowel een bij wet vastgelegde mogelijkheid is tot
inspraak maar dat gemeente Zelzate ook in de ontwerpfase soms partijen betrekt. De regierol ligt
echter duidelijk bij de gemeente zelf, die beslist welke instanties en/of personen worden betrokken
in de ontwerpfase. De gemeente Zelzate zelf geeft aan dat er vanuit de maatschappij weinig
behoefte is om actief te betrokken worden bij het proces, de Euregio Scheldemond geeft echter aan
dat dit niet strookt met hun informatie. Hierin ligt dus ook een verschil van inzicht. Mogelijk is dit te
verklaren vanuit de culturele dimensie zoals aangetoond door Hofstede (2001). Waar de burger
wantrouwend is richting de overheid, is dit omgekeerd niet anders (Hofstede, 2001). Hierdoor zou de
verklaring kunnen zijn van de huidige inspraakwijze dat gemeente Zelzate ook wantrouwend
tegenover haar eigen burgers staat en dat zij niet wil dat er teveel inspraakmogelijkheden zijn. Dit
zou een antwoord kunnen zijn op de toenemende vraag naar inspraak die Euregio Scheldemond (E.
Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011) signaleert bij instanties en burgers.
Gemeente Gent
Dezelfde wettelijke inspraakmogelijkheden zoals die gelden voor gemeente Zelzate, zijn ook van
toepassing op gemeente Gent. Daarnaast probeert gemeente Gent vooral te communiceren en
samen te werken met instanties/partners en burgergroeperingen op vrijwillige basis (W. de Zutter,
interview bijlage II, 2 maart 2011). Dit heeft de voorkeur omdat er op deze manier gezonde
onderlinge werkrelaties ontstaan en er een meerwaarde ontstaat voor het proces. Toch is deze
werkwijze in Gent nog relatief onderontwikkeld. Men wil zich toch meer gaan focussen op
samenwerking met instanties en personen en heeft dit ook als doel opgenomen in haar Beleidsnota
Stadsontwikkeling 2007-2012. Hierin wordt met name ingegaan op de communicatie richting
instanties en burgers, maar nog niet zozeer op de communicatie met instanties en burgers. De enige
concrete doelstelling die genoemd wordt die ingaat op collaborative planning is de volgende:
‘Het uitdenken en toepassen van nieuwe inspraak- en participatiemethodes bij de visievorming en
realisatie van stadsprojecten, dit in functie van een breder draagvlak (bv. workshops & plandagen
met bewoners)’ (Gemeente Gent, 2008b).
Hierbij wordt de intentie uitgesproken om nieuwe inspraak- en participatiemethodes te ontwikkelen
waarbij dus vormen van collaborative planning aanwezig zijn. Opvallend punt aan deze
geformuleerde doelstelling is de functie die dit zou moeten hebben. Gemeente Gent noemt in deze
beleidsnota niet het voordeel van meer informatie binnen het proces, goede onderlinge werkrelaties
of een ander voordeel, maar louter het creëren van een breder draagvlak.
Onlangs heeft een studie echter aangetoond dat burgerparticipatie in de gemeente Gent op de
goede weg is. Dezeure et al. (2009) hebben de arrangementen die gemeente Gent biedt voor
burgerparticipatie onderzocht in de periode 1977-2009. Zij hebben geconcludeerd dat de
burgerparticipatie in de gemeente Gent een positieve impuls heeft gekregen. Er is een steeds betere
wisselwerking tussen de maatschappij en de gemeente en men weet elkaar steeds beter te vinden
(Dezeure et al., 2009). Het rapport toont ook aan dat het niet alleen om burgerparticipatie gaat maar
70

ook om instanties en groeperingen. Er ontstaan actieve vormen van participatie waarbij zowel de
gemeente Gent, instanties en groeperingen alsmede burgers bij betrokken worden (Dezeure et al,.
2009). De situatie zoals omschreven door Dezeure et al. (2009) komt dus overeen met de
constantering die gedaan is door de Euregio Scheldemond (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei
2011) waarbij er steeds actievere vormen van samenwerking ontstaan tussen overheid, overige
partijen en burgers.
De conclusie die getrokken mag worden is dat Gent zowel wettelijk vastgelegde inspraakmomenten
kent alsmede vrijwillige inspraakmomenten. De trend die ingezet is binnen de gemeente Gent is dat
instanties en burgers steeds meer samen werken om beleid uit te stippelen wat aansluit bij de
wensen van eenieder. De mogelijkheden voor participatie richting de gemeente Gent zijn groter en
beter dan voorheen.
Resumerend kan dus het volgende overzicht geschetst worden op basis van de mogelijkheden tot
inspraak:
Informele inspraak
Terneuzen heeft eigen Nota
opgesteld. Pro-actieve houding
richting instanties om mee te
praten. Eindregie blijft bij
gemeente zelf.
Gemeente Gent
Bij bestemmingsplan en/of
Toenemend aantal opties. Gent
ruimtelijk structuurplan
zet in op meer vooraf
wettelijk voorgeschreven
betrekken van instanties bij
besluitvorming.
Gemeente Zelzate
Bij bestemmingsplan en/of
Zelzate kent weinig informele
ruimtelijk structuurplan
opties. Volgens henzelf is hier
wettelijk voorgeschreven
ook weinig vraag naar vanuit de
burgers en instanties.
Fig 5.2 Inspraakmogelijkheden binnen de verschillende gemeenten (bron: eigen werk)
Gemeente Terneuzen

Formele inspraak
Bij alle ruimtelijke plannen
en/of projecten wettelijk
voorgeschreven

Theoretische toetsing Healey
Nu bekend is hoe de praktijk eruitziet kunnen de vijf punten van Healey (1998) worden getoetst.
Hierbij zal dus worden gekeken in hoeverre deze punten terugkomen binnen de gemeenten.
Zodoende kan gekeken worden in hoeverre er sprake is van collaborative planning binnen de drie
gemeenten.
Het ontwikkelen van een integrale benadering
Een steeds meer integrale benadering is een trend die heden ten dage te zien is binnen de
ruimtelijke planning. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen gemeente Terneuzen en de
overige twee gemeenten. Belangrijk aspect hierbij is het culturele aspect wat terugkomt in de
planningscultuur tussen beide landen. In Nederland ziet men ruimtelijke ordening als een middel om
verschillende doelen te kunnen realiseren. In Vlaanderen is ruimtelijke ordening meer een doel op
zich (De Jong en De Vries, 2003). Hierbij kan gesteld worden dat men in Nederland ruimtelijke
ordening breder trekt dan alleen het beleidsdomein zelf. Hierdoor ontstaat een grotere integrale
benadering dan de situatie zoals die in Vlaanderen aanwezig is. Volgens van Wijk (interview bijlage II,
11 april 2011) zijn er geen redenen om aan te nemen dat de situatie in Zelzate en Gent hiervan
afwijkt. Conclusie is dus dat er in gemeente Terneuzen een meer integrale benadering wordt
ontwikkeld dan in gemeente Zelzate en Gent.
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Samenwerken bij opstellen beleid en projecten
Bij alle drie de gemeenten is sprake van samenwerking bij het opstellen van beleid en projecten. Het
verschil is gelegen in de vorm van de samenwerking. Gemeente Terneuzen benadrukt dat de
samenwerking niet alleen vanuit de gemeente zelf hoeft te komen, maar dat deze ook kan komen
vanuit de gemeenschap of andere partijen. Volgens Healey (1998) ligt het idee van samenwerking in
een open proces waarbij niet op voorhand partijen worden uitgesloten, en er dus een goede
afvaardiging van de belangen aanwezig is. Hierdoor wordt de lokale kennis optimaal benut (Healey,
1998). Voor gemeente Zelzate geldt dat dit minder het geval is. Samenwerking bij het opstellen van
beleid komt wel degelijk voor, de regie ligt echter heel erg bij de gemeente zelf. Indien zij beslissen
dat er geen overleg nodig is, dan komt het overleg er ook niet (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1
maart 2011). Er is hierbij sprake van verschillende machtsvormen wat het vormen van een discours
onmogelijk maakt (Habermas, 1981). Binnen de gemeente Gent komt samenwerking steeds hoger
op de agenda te staan. Er worden steeds meer vormen van samenwerking ontwikkeld en deze
samenwerkingsarrangementen worden positief ontvangen (Dezeure et al., 2009). Er is dus sprake
van een steeds meer opener wordend planproces waarbij partijen en burgers samen met de
gemeente Gent zoekt naar een geschikte invulling van het beleid. Dit komt dus overeen met wat
Healey op dit punt bedoeld.
Betrekken van alle potentiele belanghebbenden bij het proces
Hierbij is het belangrijk om behalve iedereen erbij te betrekken ook iedereen dezelfde rechten toe te
kennen (Habermas, 1981). Alleen op deze manier kan iedereen vrij haar belangen
vertegenwoordigen en is er sprake van een open proces. Dit is het punt wat door critici vaak als
onrealistisch wordt aangemerkt. Volgens Phelps en Tewdwr-Jones (1999) bestaat een geheel open
proces, zonder achterliggende belangen en met voor iedereen dezelfde rechten nou eenmaal niet. In
de praktijk blijkt dit ook zo volgens hen. Zowel gemeente Terneuzen, Zelzate als Gent geven niet de
regie uit handen en behouden zelf de eindverantwoordelijkheid. Het feit dat zij zelf de eindregie
behouden geeft aan dat er sprake is van inspraakmogelijkheden en participatie maar dat er geen
volledige gelijke rechten zijn voor iedere partij volgens Habermas (1981). Wanneer de gemeenten
immers beslissen dat zij het ergens niet mee eens zijn dan gaat het ook niet door. Bij zowel gemeente
Terneuzen als Gent probeert men zoveel mogelijk alle potentiële belanghebbenden bij het proces te
betrekken (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011; Gemeente Gent, 2008). In Zelzate geldt dit
niet helemaal, daar is sprake van een bepaalde selectie. Bij gemeente Zelzate kijkt de gemeente zelf
of er belanghebbenden worden betrokken bij het proces en zij maakt deze selectie zelf. Hierbij kan er
dus sprake zijn van een niet volledig proces. Misschien zijn er immers in de ogen van de gemeente
bepaalde partijen niet belanghebbende, waar dit mogelijk wel kan zijn. Op deze manier is er geen
sprake van een volledig proces en zijn dus niet alle belangen vertegenwoordigd (Healey, 1998).
Het gebruik maken van lokale kennis
Wanneer alle lokale partijen betrokken worden bij het proces is er sprake van een optimale
benutting van de aanwezige kennis (Healey, 1998). Een van de belangrijkste redenen voor het
betrekken van veel lokale partijen bij het proces is dat zij beschikken over kennis en informatie die de
bestuurders en beleidsmakers zelf niet in huis hebben (Healey, 1998). Healey (1998) omschrijft deze
kennis als ‘practical knowledge’.Ook hierbij geldt dat er onderscheid gemaakt wordt tussen
gemeente Terneuzen en Gent enerzijds en de gemeente Zelzate anderzijds. Waar is geconcludeerd
dat gemeente Terneuzen en Gent wel zoveel mogelijk de belanghebbenden betrekken bij het proces
is dit in Zelzate minder van toepassing. Gemeente Zelzate selecteert wie mag deelnemen aan het
proces, het is niet zo dat instanties en/of personen uit zichzelf mogen participeren binnen het proces
(A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011). Op deze manier wordt er minder gebruik
gemaakt van de lokale kennis. Daarnaast worden er ook bepaalde belangen op deze manier
ondervertegenwoordigd waardoor het proces ook niet geheel open is (Healey, 1998). Door het niet
of onvolledig betrekken van de belanghebbenden, en dus het niet optimaal benutten van potentieel
aanwezige kennis, ontstaat er een scheve balans. Op deze manier ontstaat er een overschot aan
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theoretische kennis (die aanwezig is bij de beleidsmedewerkers) en een tekort aan praktische kennis
(die vaak aanwezig is bij de lokale partijen en burgers) (Healey, 1998). Van gemeente Terneuzen en
Gent kan dus gesteld worden dat overige partijen voldoende betrokken worden binnen dergelijke
processen. Hierbij is dus voldoende praktische kennis beschikbaar gesteld waardoor er een goede
verhouding tussen theoretische en praktische kennis aanwezig is. Bij gemeente Zelzate zal dus een
overschot een theoretische kennis aanwezig zijn.
Het opbouwen van goede werkrelaties
Het opbouwen van goede werkrelaties heeft zowel voordelen voor het huidige proces als voor de
verstandshouding bij toekomstige processen (Healey, 1998). Onder deze werkrelaties wordt verstaan
de relaties tussen de verschillende belanghebbenden en instanties die deelnemen aan het proces.
Hierdoor zullen positieve, sociale relaties ontstaan die de procesgang ten goede zullen komen. Waar
een goede werkrelatie heerst, daar zal informatie en kennis sneller rondstromen en zal de
intellectuele capaciteit toenemen (Healey, 1998). Bij gemeente Terneuzen is hier wel degelijk sprake
van. Er zijn duidelijke relaties zichtbaar tussen de gemeente en de betrokken partijen. Vaak is hierbij
zelfs sprake van structureel overleg (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Ook is er
structureel overleg tussen de gemeente en de wijk- en dorpsraden. Deze werkrelaties zijn structureel
van aard en worden door beide partijen positief ontvangen(R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei
2011). In de gemeente Zelzate wordt er wel samengewerkt met andere partijen. Volgens de
gemeente Zelzate zelf zijn de samenwerkingsverbanden goed en vindt er soms overleg plaats, dit is
echter niet structureel (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011). Er wordt per project
gekeken naar de mogelijkheden van samenwerking. Binnen de gemeente Gent waren de onderlinge
werkrelaties voorheen niet optimaal, maar hierin wordt momenteel sterk geïnvesteerd (Gemeente
Gent, 2008b). Gemeente Gent (2008b) meent dat zij hierin tekort geschoten heeft. Zij meent dat de
voordelen van een goede werkrelatie niet benut zijn en dat hierdoor kansen voor zowel de gemeente
als de andere partijen niet optimaal benut zijn. De contacten met partijen en burgers worden
geïntensiveerd en dit wordt door de partijen en burgers ook daadwerkelijk gewaardeerd (W. de
Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Deze bewering wordt ook erkend door de Euregio
Scheldemond die gemeente Gent hierin als een voorbeeld ziet (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei
2011).
Bovenstaande analyse aan de hand van de theorie van Healey (1998) kan als volgt worden
samengevat in een tabel:
Gemeente Terneuzen
Gemeente Zelzate
Gemeente Gent
Integrale benadering
Aanwezig
In mindere mate
In mindere mate
aanwezig
aanwezig
Samenwerking
opstellen projecten
Betrekken alle
potentiële
belanghebbenden
Gebruiken van lokale
kennis
Opbouwen goede
werkrelaties

Aanwezig, regie blijft in Aanwezig alleen vanuit
handen van gemeente gemeente, regie blijft
in handen gemeente
Wordt getracht. Open
Selectie vanuit
proces
gemeente. Niet geheel
open proces
Goede afstemming
Overwicht aan
tussen theoretische en theoretische kennis
praktische kennis
Aanwezig en
Deels aanwezig, niet
structureel van aard
structureel.

Fig 5.3 Toetsing punten Healey (1998) bij drie gemeenten (bron: eigen werk)
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Aanwezig, regie blijft in
handen van gemeente
Wordt getracht. Open
proces
Goede afstemming
tussen theoretische en
praktische kennis
Wordt verbeterd, een
van de speerpunten in
beleid

Nu bekend is hoe collaborative planning gehanteerd wordt binnen de gemeenten kan er tevens
gekeken worden naar de mate van participatie die de gemeenten toestaan. Waar collaborative
planning volgens Healey (1998) uitgaat van een actieve bijdrage van instanties en de maatschappij,
daar richt de participatie volgens Arnstein (1969) zich voornamelijk op de burgers. In hoeverre wordt
de rol van de burger vertegenwoordigd en in hoeverre hebben zij inspraak. De participatie is dus iets
specifieker vanuit de burger dan dat collaborative planning dat betekent. Bij collaborative planning
wordt geen specifiek onderscheid gemaakt tussen burgers en instanties (Healey, 1998).
Participatieladder
Volgens de participatieladder van Arnstein (1969) zijn er acht treden op de ladder die samen een
onderverdeling vormen tussen volledige ‘Citizen control’ tot ‘Manipulation’. Aan de hand van deze
ladder zal de burgerparticipatie in kaart gebracht worden voor elk van de drie gemeenten. Het is
onmogelijk om een bepaalde trede aan te wijzen maar er zal een indicatie gegeven worden op basis
van de verzamelde informatie.
Gemeente Terneuzen
Gemeente Terneuzen heeft in het verleden herkend dat
de eigen burgers onvoldoende betrokken werden bij
haar besluitvorming (Gemeente Terneuzen, 2010). Als
reactie hierop heeft zij besloten om een aparte Nota
Burgerparticipatie (2010) op te stellen die als
handleiding moet dienen bij de wijze waarop de
overheid haar burgers betrekt en laat participeren bij de
besluitvorming. De regie en eindverantwoordelijkheid
ligt echter nog gewoon bij de gemeente Terneuzen zelf
(Gemeente Terneuzen, 2010). Ander belangrijk punt is
dat burgers zelf ook de gemeente Terneuzen zelf kunnen
contacteren met het idee dat zij bepaalde zaken graag
aankaarten. Op deze manier is er sprake van wederzijdse
samenwerking. Dit alles afgezet tegen de ladder van
Arnstein lijkt een plaatsing tussen ‘Placation’ en
‘Partnership’ aannemelijk. Arnstein (1969) omschrijft
‘Placation’ als de eerste echte vorm van inspraak voor
burgers, zij hebben vanaf dit niveau echt iets te zeggen.
Toch kan dit nog niet gezien worden als concrete
inmenging gezien de eindregie bij de gemeente.

Figuur 5.4 Participatieladder volgens Arnstein
(Bron: Arnstein, 1961)

Partnership wordt door Arnstein (1969) omschreven als een manier van participatie waarbij ook echt
een gelijke verdeling van de ‘power’ plaatsvindt. Er wordt ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid
verschoven naar de burgers en de eindregie ligt niet vanzelfsprekend meer bij de gemeente.
Volgens deze ladder betekent dit dat men in gemeente Terneuzen op de grens zit tussen ‘Tokenism’
en ‘Citizen Power’. Bij Tokenism is nog sprake van een duidelijk verschil in verantwoordelijkheid en
beslissingsbevoegdheid tussen burgers en gemeente. Bij Citizen Power is er volgens Arnstein (1969)
sprake van een verschuiving van verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid richting de burger.
Gemeente Zelzate
De gemeente Zelzate zelf stelt dat de burgers niet intensief betrokken willen worden bij de
besluitvorming en dat men hier dus ook nauwelijks op in hoeft te spelen. (A. Bunneghem, interview
bijlage II, 1 maart 2011). De Euregio Scheldemond betwist dit aangezien zij de trend herkennen dat
Vlamingen steeds meer interesse krijgen om hierin te participeren (E. Piqueur, interview bijlage III, 4
mei 2011). Mogelijk wil de gemeente Zelzate geen of beperkte inmenging in haar beleid vanuit de
burgermaatschappij. Daarentegen worden de burgers wel degelijk goed geïnformeerd. Er wordt
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duidelijk gecommuniceerd via verschillende kanalen wat de gemeente Zelzate aan het doen is en dit
wordt ook gewaardeerd door de burgers (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011). Volgens
de participatieladder betekent dit dus een plaatsing in de buurt van ‘Informing’ en ‘Consultation’.
Onder Informing verstaat Arnstein (1969) het op een correcte wijze informeren van de burger,
zonder dat hierbij direct sprake is van de mogelijkheid tot respons hierop. Arnstein (1969) benadrukt
wel dat dit de eerste stap is richting daadwerkelijke burgerparticipatie. Onder Consultation wordt
verstaan het informeren van de burgers maar daarnaast ook de mogelijkheid bieden tot het geven
van respons. Hierbij kan gedacht worden aan buurtavonden en publieke vergaderingen (Arnstein,
1969). Hiermee zit de gemeente Zelzate met betrekking tot burgerparticipatie in het grensgebied
tussen ‘Nonparticipation’ en ‘Tokenism’. Nonparticipation is de laagste mate van participatie en duidt
op een eenzijdige benadering vanuit de gemeente richting de burgers. Bij Tokenism vindt er al
wederzijdse interactie plaatst tussen gemeente en de burgers maar de grootste macht blijft wel bij
de gemeente liggen.
Gemeente Gent
Waar de gemeente Gent voorheen haar burgers niet actief betrok bij de besluitvorming is de trend
gekeerd naar een meer actieve burgerparticipatie (Dezeure et al., 2009). Er ontstaan actieve vormen
van participatie waarbij zowel de gemeente Gent, instanties en groeperingen alsmede burgers bij
betrokken worden (Dezeure et al,. 2009). De arrangementen die gecreëerd worden voor burgers zijn
beter en meer divers dan voorheen. Daarnaast blijft de gemeente Gent actief om nieuwe vormen te
ontwikkelen die voorzien in een nog betere samenwerking tussen burgers en overheid en waarbij de
burger de mogelijkheid krijgt om te participeren (Gemeente Gent, 2008b). Uiteraard is ook hierbij de
kanttekening noodzakelijk dat de gemeente Gent zelf de beslissingsbevoegdheid en de
eindverantwoordelijkheid behoudt. Gezien bovenstaande kan gesteld worden dat een plaats op de
ladder voor gemeente Gent ligt tussen ‘Placation’ en ‘Partnership’. Arnstein (1969) omschrijft
‘Placation’ als de eerste echte vorm van inspraak voor burgers, zij hebben vanaf dit niveau echt iets
te zeggen. Toch kan dit nog niet gezien worden als concrete inmenging gezien de eindregie bij de
gemeente. Partnership wordt door Arnstein (1969) omschreven als een manier van participatie
waarbij ook echt een gelijke verdeling van de ‘power’ plaatsvindt. Er wordt ook daadwerkelijk
verantwoordelijkheid verschoven naar de burgers en de eindregie ligt niet vanzelfsprekend meer bij
de gemeente.
Hiermee zit ook gemeente Gent op de grens tussen ‘Tokenism’ en ‘Citizen Power’. Bij Tokenism is
nog sprake van een duidelijk verschil in verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid tussen
burgers en gemeente. Bij Citizen Power is er volgens Arnstein (1969) sprake van een verschuiving van
verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid richting de burger.
De algehele conclusie is dus dat er in gemeente Terneuzen sprake is van burgerparticipatie. Ditzelfde
geldt voor de gemeente Gent. In gemeente Zelzate is hier beduidend minder sprake van. Er is meer
sprake van dialoog richting burgers dan dialoog met burgers. Hierdoor is de algehele
burgerparticipatie beperkt in gemeente Zelzate. In de volgende paragraaf zal worden onderzocht hoe
de drie gemeenten omgaan met de demografische veranderingen die hun te wachten staan (zie
hoofdstuk 4). Hierbij zal ook getracht worden de link te leggen met de algemene culturele
verschillen, de planningscultuur, de manier waarop collaborative planning aanwezig is en de
burgerparticipatie. Vanuit deze aspecten zal de verklaring gezocht worden voor de wijze waarop men
omgaat met de voorspelde demografische veranderingen.
5.5 Beleid demografische veranderingen
Nu de gehele culturele context bekeken is en ook de wijze van collaborative planning en
burgerparticipatie geanalyseerd is, zal er gekeken worden naar de wijze waarop de gemeenten
omgaan met de demografische veranderingen. Er zijn verschillende voorbeelden bekend van de
manier waarop gemeenten en regio’s beleidsmatig invulling hebben gegeven aan de demografische
veranderingen. Zo heeft men in Parkstad Limburg al snel de demografische veranderingen
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geaccepteerd en heeft men ingezet op grensoverschrijdende samenwerking met gemeenten als
Aachen (Derks, 2009). In Oost-Groningen heeft men zich in eerste instantie gekeerd tegen krimp, met
als resultaat een project als de Blauwe Stad. Men dacht hiermee een impuls te geven aan het gebied
(Derks, 2009). Het resultaat is echter negatief, het heeft juist meer problemen opgeleverd (Nrc, 7
april 2010). De succesfactoren die komen bovendrijven uit onderzoek van de beleidsstrategiën zijn
regionale samenwerking, het hanteren van een inspirerende langetermijnvisie, en het inzetten op
economische en beleidsinnovatie”(SER, 2011). Het gaat hierbij om de demografische veranderingen
zoals uiteengezet in hoofdstuk 4. Hieronder zal per gemeente worden besproken op welke wijze men
omgaat met deze (toekomstige) veranderingen.
Gemeente Terneuzen
Gemeente Terneuzen staat aan de vooravond van een algehele bevolkingsafname van 54.806 naar
circa 51.000 in 2030. Daarnaast is er sprake van ontgroening en vergrijzing binnen de gemeente (CBS,
2009). Dat er demografische veranderingen op komst zijn, en zelfs bijna zijn begonnen, is dus
aangetoond. Gemeente Terneuzen is binnen de regionale context geen incident, binnen Zeeland
krijgen meerdere gemeenten te maken met demografische veranderingen. Gemeente Sluis heeft er
al volop mee te maken momenteel (Provincie Zeeland, 2009). Gemeente Terneuzen is bekend met
deze demografische veranderingen en ontkent deze dan ook niet (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4
mei 2011). Waar er in het begin scepsis aanwezig was en bevolkingskrimp als een bedreiging werd
gezien is dat niet langer het geval, het wordt geaccepteerd (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei
2011). Dit is dus overeenkomstig met de paradigmaverandering die Korsten en Goedvolk (2008)
schetsen. Er is een verandering waarneembaar van ontkenning richting acceptatie. De demografische
veranderingen staan ook verankerd in het beleid en er wordt dus duidelijk rekening mee gehouden.
Ook hierbij is de paradigmaverandering goed zichtbaar. In de Woonvisie 2005-2009 staat nog
vermeld dat men krimp niet zomaar accepteert, ook al laat de provinciale bevolkingsprognose zien
dat dit wel degelijk zal gebeuren (Francke, 2010).
Francke (2010) constateert dat men in recentere beleidsdocumenten zoals de gemeentelijke
Structuurvisie uit 2010 op een andere manier aankijkt tegen bevolkingskrimp. In deze structuurvisie
ziet men krimp als iets structureels wat onvermijdelijk is. Tevens valt te lezen in deze structuurvisie
dat de toekomstige woningbehoefte afhangt van de demografische veranderingen en niet andersom
(Gemeente Terneuzen, 2010b). Volgens Francke (2010) heeft men de omslag gemaakt van vechten
tegen krimp naar vechten tegen de negatieve gevolgen van krimp. Dit wordt bevestigd door de
beleidsmedewerker wonen van de gemeente zelf (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011).
Francke (2010) signaleert ook een politiek bewustzijn in de gemeente Terneuzen. Hij concludeert dat
politici voorheen nog riepen dat men krimp niet zal accepteren, bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen is deze kijkwijze echter verdwenen.
Aangezien gemeente Terneuzen niet de enige gemeente is in Zeeland die te maken heeft met
demografische veranderingen speelt ook de provincie Zeeland een rol in het proces (A. Drijgers,
interview bijlage III, 12 mei 2011). De provincie Zeeland heeft een belangrijke rol gespeeld in het
bewustwordingsproces bij de verschillende gemeenten, waaronder ook de gemeente Terneuzen (A.
Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). Behalve het bewerkstelligen van de
paradigmaverandering, zoals geschetst door Korsten en Goedvolk (2008) heeft de provincie Zeeland
ook een rol gespeeld in de informatievoorziening voor o.a. de gemeente Terneuzen. Provincie
Zeeland heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd, wat heeft geresulteerd in de notitie
‘Onverkende Paden’(2008). In deze studie werd de toekomstige situatie uitgediept en werden de
mogelijke gevolgen bekeken. Als reactie hierop is ook onderzoek uitgevoerd waarbij gekeken wordt
hoe men het beste om kan gaan met deze demografische veranderingen, dit heeft geresulteerd in de
notitie ‘Op Pad’(2009). Deze documenten zijn opgesteld in samenwerking met gemeenten, overige
partijen en belangengroeperingen (Provincie Zeeland, 2009b). Doordat deze notities zijn opgesteld
door middel van een breed gedragen samenwerking, is er ook een groot draagvlak voor deze notities
bij de betrokken gemeenten, zo ook Terneuzen (A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). Deze
notities worden bij de gemeente Terneuzen ook als leidraad gehanteerd bij de beleidsmatige
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invulling van de demografische veranderingen (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). De
exacte rol van de provincie Zeeland in het proces rondom demografische veranderingen zal worden
besproken in het volgende hoofdstuk.
Gemeente Terneuzen heeft ook niet de illusie om de demografische veranderingen zelfstandig aan te
pakken, maar doet dit samen met diverse andere partijen die hierbij betrokken zijn. Zij voeren
regelmatig overleg met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en belangengroeperingen
hierover (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Een ander project waarin zowel gemeente
Terneuzen, Sluis, als Hulst aan meewerken is het project Nu2021. In dit project worden in iedere
gemeente in Zeeuws-Vlaanderen drie avonden georganiseerd voor burgers, met elke avond een
ander doel. Op de website van Nu2021 wordt het doel als volgt omschreven:
“Zeeuws-Vlaanderen krijgt in de toekomst te maken met veranderingen in bevolkingsgrootte en
bevolkingssamenstelling. Het aantal ouderen stijgt, het percentage jongeren daalt. Deze
veranderingen in bevolkingssamenstelling vragen ook om veranderingen in het voorzieningenbeleid.
Zeeuws-Vlaanderen zoekt een antwoord op demografische veranderingen. Denkt u mee?”(website
Nu2011, geraadpleegd op 31 mei 2011).
Er zijn per gemeente drie avonden. De eerste avond gaat over de impact die de demografische
veranderingen kunnen hebben in de toekomst. De tweede avond gaat over mogelijke
oplossingsrichtingen en de derde avond gaat over de implementatie van de oplossingen en de
scenario’s die daarbij horen (website Nu2021, geraadpleegd op 31 mei 2011). Door het organiseren
van deze avonden wil de gemeente Terneuzen ook haar burgers betrekken bij de besluitvorming, hun
lokale kennis benutten en ook draagvlak creëren voor de beslissingen (R. de Ruijter, interview bijlage
III, 4 mei 2011).
Geconcludeerd kan worden dat gemeente Terneuzen de demografische veranderingen erkent en
accepteert. Daarnaast ziet men bevolkingskrimp, en de bijbehorende demografische veranderingen,
niet direct meer als bedreiging maar ook als een kans (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011).
Terneuzen probeert door middel van samenwerking met andere partijen en haar burgers op een zo
goed mogelijke manier invulling te geven aan deze demografische veranderingen.
Gemeente Zelzate
Gemeente Zelzate blijft momenteel nog licht groeien tot aan ongeveer 2017, waarna de bevolking zal
stabiliseren en vervolgens zal afnemen (SVR, 2008). Ook in Zelzate spelen naast de bevolkingsafname
de thema’s vergrijzing en ontgroening een rol in de nabije toekomst. In het belangrijkste ruimtelijke
document van de gemeente Zelzate, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zelzate, gaat niet in op
de verwachte bevolkingsontwikkeling, de toekomstige vergrijzing en de ontgroening (Gemeente
Zelzate, 2007). Ook op de website van de gemeente Zelzate zijn geen documenten of teksten te
vinden over de toekomstige demografische veranderingen (geraadpleegd op 8 maart 2011 en 31 mei
2011). Gevraagd naar hoe de gemeente Zelzate aankijkt tegen demografische veranderingen en
bevolkingskrimp in het algemeen is de reactie als volgt:
“Gezien de gemeente niet geconfronteerd wordt met een krimp worden deze vragen niet
beantwoord. Er is geen afname van de bevolking vast te stellen” (A. Bunneghem, interview bijlage II,
1 maart 2011).
Ook vanuit het gemeentesecretariaat wordt aangegeven dat men niet geconfronteerd wordt met
demografische veranderingen en dat hier ook geen verdere aandacht aan besteed zal worden
voorlopig (C.Coone, interview bijlage III, 23 augustus 2011). Hierbij wordt gerefereerd naar de
recente bevolkingscijfers van de gemeente Zelzate waarin inderdaad een lichte groei waarneembaar
is. Dit zegt echter niets over de toekomst aangezien de cijfers van de SVR (2008) duidelijk laten zien
dat op termijn ook Zelzate met bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening te maken krijgt. Toch is
het feit dat men de komende jaren groeit geen standvastig argument om niet naar de toekomstige
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krimp te kijken. In Nederland zijn er ook talrijke gemeenten die momenteel nog groeien, maar toch al
beleid schrijven voor de periode daarna waarin een bevolkingskrimp wordt voorzien. Voorbeelden
hiervan zijn gemeente Deurne (Gemeente Deurne, 2011) en gemeente Rucphen (Gemeente
Rucphen, 2010). Deze twee gemeenten hebben beleidsmatig aangegeven dat ondanks dat men
momenteel nog groeit, het noodzakelijk is om de voorspelde krimp al mee te nemen in de
beleidsopgave. Gemeente Deurne zal in 2016 krimpen (Gemeente Deurne, 2011) en gemeente
Rucphen in 2017 (Gemeente Rucphen, 2010). In beide beleidsdocumenten staat echter te lezen dat
wanneer men blijft uitgaan van de huidige groei er een ruimtelijke mismatch zal ontstaan. De
bewerking van gemeente Zelzate dat er momenteel groei is en geen reden om over demografische
veranderingen na te denken, is dus geen algemene opvatting onder alle gemeenten. De voorbeelden
tonen aan dat het wel degelijk al van belang kan zijn om hier rekening mee te houden. Door de
onderzoeker zijn meerdere pogingen ondernomen om met de gemeente Zelzate hierover te praten,
deze werden echter afgeslagen aangezien men als gemeente niet werd geconfronteerd met
demografische veranderingen, en er dus ook geen gespreksonderwerp was (eigen interpretatie, 10
mei 2011).
Deze reactie kan duiden op een andere interpretatie van de cijfers; Ofwel men vindt de voorspelde
demografische veranderingen nog te ver in de toekomst liggen, ofwel men ziet de demografische
veranderingen als een bedreiging en probeert er tegen te vechten door deze te ontkennen (Korsten
en Goedvolk, 2008).
Allereerst de optie dat men de veranderingen te ver in de toekomst ziet om daadwerkelijk beleid te
schrijven. Dit is een mogelijkheid aangezien er is aangetoond dat men in Vlaanderen een andere
tijdshorizon hanteert bij ruimtelijke planning dan in Nederland (De Vries, 2002; Van Wijk, 2010). Er
wordt minder ver in de toekomst gekeken en het kan hierbij betekenen dat men deze cijfers pas
relevant acht vanaf 2017 en vanaf hier ermee aan de slag zal gaan. De andere optie is de ontkenning
van demografische veranderingen. Volgens Korsten en Goedvolk (2008) zouden er in Zelzate dus
beleidsbepalers actief zijn die tegen krimp vechten en het blijven ontkennen. Ook dit is een
mogelijkheid aangezien de gemeente Zelzate momenteel nog groeit en krimp dus nog niet
geïntroduceerd is (SVR, 2008). De definitieve oorzaak kan echter niet bevestigd worden aangezien de
gemeente Zelzate niet bereid is om hier op te reageren. Aannemelijk is echter dat de reden waarom
men in Zelzate niet inspeelt op de demografische veranderingen een combinatie is van beide
factoren. Korsten en Goedvolk (2008) hebben punten benoemd waaraan getoetst kan worden in
hoeverre men bevolkingskrimp ontkent. Wanneer hiernaar gekeken wordt valt op dat gemeente
Zelzate voldoet aan enkele van deze punten. Zo worden de gevolgen van bevolkingsdaling niet
beleidsmatig vertaald, er wordt gebruik gemaakt van beleidsafhankelijke prognoses (Korsten en
Goedvolk, 2008). De bevolkingsdaling komt nergens terug in het Ruimtelijk structuurplan (2007).
Daarnaast zijn de prognoses gericht op groei en daar richt men zich dan ook op in haar ruimtelijk
beleid binnen het ruimtelijk structuurplan (2007). Dat er vanaf 2018 een bevolkingsafname zal
plaatsvinden staat nergens vermeld, en men handelt daar ook niet naar.
Daarnaast hebben De Jong en De Vries (2003) aangetoond dat er in Vlaanderen een meer
hiërarchische sturing is binnen de verschillende overheden. Dit zou ook een mogelijke verklaring
kunnen zijn voor de ontkenning van Zelzate, dit probleem is vanuit hogere overheden nooit
aangekaart. In het herziene Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (2010) wordt niet ingegaan op de
toekomstige demografische veranderingen. Hierdoor lijkt ook het Vlaamse gewest de demografische
veranderingen voor de toekomst nog niet relevant genoeg te vinden om in haar beleid op te nemen.
Het zijn echter de cijfers van diezelfde Vlaamse overheid (SVR, 2008) die aantonen dat er wel degelijk
demografische veranderingen te wachten staan. Ook bij het provinciale structuurplan van de
provincie Oost-Vlaanderen (2004) wordt geen aandacht besteed aan de toekomstige demografische
veranderingen. Regionale cijfers zijn echter niet beschikbaar zodat de gemeente Zelzate niet in
perspectief van de omliggende regio bekeken kan worden. Ook over de gehele bevolking van
Vlaanderen zijn geen nauwkeurige cijfers beschikbaar. Ook dit kan worden gezien als een blik die te
ver in de toekomst wordt gedaan.
78

Gemeente Gent
De demografische veranderingen in Gent zijn anders van aard en omvang dan die in de andere twee
gemeenten. Gemeente Gent blijft groeien tot 2022, gevolg door een korte stabilisatieperiode.
Vervolgens zal ook in gemeente Gent de bevolking licht afnemen (SVR, 2008). Verder zal er vanaf
2022 ook een periode van vergrijzing optreden. Ontgroening speelt geen rol in de gemeente Gent,
het aandeel jongeren zal juist stijgen (SVR, 2008). De voorspelde demografische ontwikkelingen
zullen dus pas over elf jaar vorm gaan krijgen. Dit heeft tot gevolg dat men binnen de gemeente Gent
nog niet echt bezig is met deze demografische veranderingen. Men heeft de afgelopen jaren een
groei van het inwoneraantal gekend en deze groei zal aanhouden tot 2022, vandaar dat de noodzaak
om te anticiperen voorlopig nog ontbreekt (W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). In het
ruimtelijk structuurplan van de gemeente Gent worden de demografische veranderingen dan ook
niet genoemd (Gemeente Gent, 2003). Zeker gezien de datering uit 2003 van het plan valt dit te
begrijpen. Dhr de Zutter (interview bijlage II, 2 maart 2011) stelt dat in Gent de noodzaak ontbreekt
om reeds te kijken naar de stabilisering en later de afname van de bevolking. Wanneer wordt
gekeken naar Gent als gehele gemeente is dit een logische beargumentering. Toch zijn er wel degelijk
voorbeelden bekend van regio’s die voorlopig nog eenzelfde groei doormaken als gemeente Gent,
maar die toch al anticiperen op de naderende bevolkingsdaling. Een voorbeeld hiervan is de
Provincie Noord-Brabant (Bargeman, 2009). Bargeman (2009) benadrukt dat de Provincie NoordBrabant wel degelijk bouwt voor de voorspelde groei, maar dat in het achtergrond de
bouwactiviteiten wel in het licht worden bezien van de verwachte bevolkingsafname vanaf 2030.
Volgens kunnen de groei en krimp niet los van elkaar gezien worden, men kan niet eerst massaal
bijbouwen en vervolgens ineens op krimp inspelen. Een integrale benadering hiervoor is noodzakelijk
volgens hem en deze visie hanteert de Provincie Noord-Brabant dan ook. Volgens Bargeman (2009)
wijzen recente studies ook op de contraproductiviteit van groei en krimp los van elkaar te zien, de
noodzaak is dus aanwezig om een integrale visie te hanteren waarin zowel de groei als de krimp
worden meegenomen. In dit licht bezien zou het ook voor gemeente Gent een meerwaarde bieden
om de voorspelde krimp mee te nemen in het beleid wat momenteel op groei gericht is. De cijfers
tonen echter ook aan dat er grote verschillende binnen de gemeente Gent zelf aanwezig zijn (zie
hoofdstuk 4). De deelgemeenten trekken leeg en de mensen verhuizen naar de stad Gent (Gemeente
Gent, 2009). Zodoende is er wel degelijk sprake van actuele demografische veranderingen, alleen
dient er op een kleiner schaalniveau gekeken te worden. Cijfers van het SVR (2008) tonen aan dat de
gemeente als geheel nog zal groeien met ruim 16.000 inwoners tot aan de periode van stabilisatie.
Door al de nadruk te leggen op de stabilisatieperiode zal de toekomstige groei ruimtelijk
onvoldoende kunnen worden ingevuld (W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Ditzelfde
geldt voor het aantal ouderen wat in de toekomst gevestigd zal zijn in de gemeente Gent, de
tijdshorizon weerhoudt gemeente Gent er voorlopig van om actief beleid op te stellen hiervoor (W.
de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Volgens de theorie van Korsten en Goedvolk (2008)
bevindt gemeente Gent zich hiermee in de fase van herkenning en acceptatie. Men ziet krimp echter
nog niet als een kans. Dit duidt niet direct op bestuurlijke onwil maar meer op de tijdshorizon die
gehanteerd wordt. Zoals aangetoond wordt er in Vlaanderen een andere tijdshorizon gehanteerd
dan in Nederland (De Vries, 2002; Van Wijk, 2010). Dit geldt ook voor de gemeente Gent, het
moment om naar de situatie in 2022 te kijken ligt nog te ver in de toekomst. Toch wordt er hierdoor
te weinig aandacht geschonken aan de interne demografische veranderingen binnen de gemeente.
De deelgemeenten trekken richting de centrale stad en zodoende zijn er dus wel degelijk
veranderingen (zie hoofdstuk 4). Hierdoor kan ook het onderzoeksresultaat van De Jong en De Vries
(2003), waarin zij stellen dat men in Vlaanderen een probleem pas zal aanpakken wanneer het zich
voordoet, niet getoetst worden in deze. Daarvoor is de tijdshorizon nog te ver weg. Ook voor
gemeente Gent geldt dat regionale cijfers niet beschikbaar zijn Gent niet in perspectief van de
omliggende regio bekeken kan worden. Ook over de gehele bevolking van Vlaanderen zijn geen
nauwkeurige cijfers beschikbaar.
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Er mag geconcludeerd worden dat men in de drie gemeenten op een verschillende manier omgaat
met de demografische veranderingen. Gemeente Terneuzen ziet de demografische veranderingen als
een kans en probeert er op een actieve wijze een beleidsmatige invulling aan te geven. Dit gebeurt in
samenwerking met verschillende partijen en burgergroeperingen. Gemeente Zelzate ontkent de
toekomstige demografische veranderingen. Zij geven aan dat er een groeitrend aanwezig is en dat
het beleid hier ook op gebaseerd is. Gemeente Gent tot slot is zich er van bewust dat men in de
toekomst demografische veranderingen te wachten staat. Gezien het feit dat dit over een geruime
periode pas zal toeslaan, voorafgegaan aan een periode van sterke groei, heeft men besloten zich
hier nog niet over te buigen. Men ontkent de demografische veranderingen dus niet, maar men vindt
het te vroeg om er beleidsmatig invulling aan te geven. Samenvattend komt dit neer op de volgende
tabel:

Gemeente
Terneuzen

Tijdstip dem. Demografische
veranderingen veranderingen
2011
Krimp, vergrijzing
en ontgroening

Fase
binnen Beleidsmatige vertaling
paradigma
Acceptatie
en Ja, in alle plannen
kansherkenning

Gemeente
Gent

Geheel: 2022
Intern: 2011

Krimp
vergrijzing

Gemeente
Zelzate

2018

Krimp, vergrijzing Ontkenning
en ontgroening

en Acceptatie

Nee

Nee

Fig 5.5 De beleidsmatige context van de drie gemeenten (bron: eigen werk)

5.6 Samenvatting
Uit onderzoek van Hofstede (2001) blijkt dat er culturele verschillen aanwezig zijn tussen
Nederlanders en Vlamingen. Volgens De Jong en De Vries (2003) hebben deze ook invloed op de
wijze waarop ruimtelijke planning bedreven wordt. De culturele aspecten die het meest invloed
hebben op de ruimtelijke planning zijn de verhouding tussen individualisme tegenover het collectief
belang, de onzekerheidsvermijding en de ruimtelijke planning als doel of als middel. De meest
relevante voor het onderzoeksthema demografische veranderingen is echter de wijze van
probleemherkenning- en oplossing. Vlamingen hanteren namelijk een veel kortere tijdshorizon dan
de Nederlanders bij ruimtelijke planning (Van Wijk, 2010). Zodoende worden problemen later
opgespoord en opgelost, dit in tegenstelling tot Nederlanders die vaker proberen een probleem te
verhelpen voordat het daadwerkelijk een probleem is (De Jong en De Vries, 2003). Daarnaast is er
ook nog een belangrijk verschil in de wijze waarop de verschillende overheden functioneren. In
Nederland heerst voornamelijk een netwerkstructuur waarbij men kiest voor een open dialoog en
veel samenwerkt. Uiteraard ligt hierbij de regie bij de hogere overheden maar er wordt niet alleen
hiërarchisch samengewerkt. In Vlaanderen is meer sprake van een hiërarchische sturing. Met name
op gewestelijk niveau worden de plannen gemaakt en het beleid uitgestippeld. Door deze
hiërarchische sturing krijgen de lagere overheden voornamelijk de taak de plannen te
implementeren en niet zozeer om zelf beleid uit te stippelen (Van Wijk, 2010; De Jong en De Vries,
2003). Vanuit Vlaams perspectief worden deze bewering ook bevestigd door verschillende
onderzoekers zoals Claes en Gerritsen (2007), Goovaert en Thielemans (2005) en Reyskens (2007).
Vervolgens is gekeken naar de wijze waarop de drie gemeenten collaborative planning hanteren
binnen hun ruimtelijk beleid. Volgens Healey (1998) biedt het toepassen van collaborative planning
voordelen bij samenwerking gezien de toevoeging van extra kennis, het vergroten van het draagvlak
en het biedt een betere basis voor samenwerking in de toekomst gezien de verhoudingen. Er bleek
dat in alle drie gemeenten een vorm van collaborative planning gehanteerd wordt, echter alle drie in
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een andere vorm en mate. Vervolgens is er getoetst aan de vijf punten van Healey (1998), te weten;
hanteren van een integrale benadering, samenwerken bij opstellen beleid, betrekken alle potentiële
belanghebbenden, benutten lokale kennis en het aangaan van werkrelaties. Uitkomst hierbij was dat
gemeente Terneuzen een integrale benadering hanteert waar Zelzate en Gent dit minder hanteren.
Voor wat betreft de samenwerking bleek dat er bij gemeente Terneuzen sprake was van een
structurele samenwerking met verschillende partijen, evenals bij gemeente Gent. Bij gemeente
Zelzate bleek deze samenwerking iets voorzichtiger, zij kozen zelf de partijen uit en behielden meer
de regie. Ook op het vlak van betrekken van de belanghebbenden bleek dat gemeente Terneuzen en
gemeente Gent hier goed op inspeelden. Men probeerde alle potentiële belanghebbenden te
betrekken in het proces. Bij Zelzate probeerde men hier meer zelf de regie in te behouden en men
selecteerde zelf de belanghebbenden. Dit heeft gevolgen voor het vierde punt. Doordat gemeente
Terneuzen en Gent alle belanghebbenden betrekken bij hun beleid wordt tevens de lokale kennis
optimaal benut, dit is bij Zelzate minder aanwezig. Hierdoor ontstaat er bij Zelzate een overschot aan
theoretische kennis (Healey, 1998). Het aangaan van goede werkrelaties bij gemeente Terneuzen en
Gent is ook positief. Beiden hebben structureel overleg met verschillende instanties en deze relaties
zijn dan ook structureel van aard. Bij Zelzate is dit minder het geval. Volgens de gemeente Zelzate
zelf omdat er ook minder behoefte vanuit de partijen voor is (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1
maart 2011).
Vervolgens is ook gekeken naar de mate waarin burgers binnen het ruimtelijk beleid kunnen
participeren, hiervoor is de participatieladder van Arnstein (1969) gebruikt. De conclusie is dat zowel
gemeente Terneuzen als gemeente Gent zich op het gebied op de ladder bevinden tussen Tokenism
en Citizen power. Dit houdt in dat burgers wel degelijk recht hebben op inspraak en ook zelfs kleine
verantwoordelijkheden dragen. De eindregie blijft echter liggen bij de beide gemeenten (Arnstein,
1969). Gemeente Zelzate staat beduidend minder burgerparticipatie toe. Volgens henzelf is dit te
wijten aan de geringe belangstelling binnen de eigen gemeente hiervoor. Dit strookt echter niet met
het beeld dat de Euregio Scheldemond heeft van de regio en zij betwist deze constatering dan ook (E.
Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Volgens de participatieladder valt gemeente Zelzate dan
ook het best te plaatsen tussen Nonparticipation en Tokenism. Dit houdt in dat de invloed van
burgers zeer beperkt is en dat zij slechts in sommige gevallen gehoord worden. Dit resulteert echter
niet in daadwerkelijke invloed op het beleid (Arnstein, 1969).
Tot slot is gekeken naar de wijze waarop de drie gemeenten invulling geven aan de voorspelde
demografische veranderingen. Hieruit bleek dat gemeente Terneuzen de demografische
veranderingen in haar beleid heeft verankerd. Zij zien deze veranderingen niet langer als een
bedreiging maar proberen het op een manier te benaderen waardoor er kansen kunnen ontstaan
(Francke, 2010). Daarnaast probeert Terneuzen ook haar burgers hierbij te betrekken middels het
project NU2021. Bij dit project wordt de mening van de burgers gehoord om het beleid te kunnen
specificeren en om na te denken over zaken als voorzieningen binnen de kernen (website NU2021,
geraadpleegd op 2 juni 2011). Ondanks dat de demografische veranderingen binnen gemeente
Zelzate pas vanaf 2018 hun intrede zullen doen is men nog niet bezig met een beleidsmatige
invulling. Enerzijds kan dit duiden op het niet willen accepteren van krimp, ofwel het vechten
(Korsten en Goedvolk, 2008), anderzijds kan het zijn dat men dit te toekomstgericht vindt en het nu
nog niet relevant acht (De Jong en De Vries, 2003). Bij gemeente Gent valt op dat de interne
demografische veranderingen ook zeer recent zullen plaatsvinden. Men heeft hier echter geen
specifiek beleid voor gemaakt. Voor de gemeente als geheel is de focus nog gericht op groei en dit is
dan ook het speerpunt binnen het beleid (W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011).
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Hoofdstuk 6 Grensoverschrijdende samenwerking
6.1 Inleiding
Binnen dit hoofdstuk zal worden gekeken naar de wijze waarop de grensoverschrijdende
samenwerking is vormgegeven. Er wordt zowel naar de samenwerking gekeken op gemeentelijk
niveau als op hogere schaalniveaus. Dit is van belang omdat de situatie op lokaal niveau mede
gevormd wordt door de situatie binnen de hogere schaalniveaus. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld
van de aanwezige grensoverschrijdende samenwerking op de verschillende niveaus. Aangezien het
onderzoek zich toespitst op demografische veranderingen wordt er dus ook voornamelijk gekeken
naar de samenwerking op ruimtelijk gebied. Nadat de verschillende samenwerkingsverbanden en
overlegstructuren inzichtelijk gemaakt zijn zal telkens de link worden gelegd met de demografische
veranderingen. Daarnaast zal ook de relatie gelegd worden tussen de samenwerking op gemeentelijk
niveau en de samenwerking op hogere schaalniveaus, deze kunnen immers niet los van elkaar gezien
worden. Doel van dit hoofdstuk is om inzichtelijk te maken welke samenwerkingsverbanden bestaan
en welke partijen daarbij betrokken zijn. Zodoende kan er een duidelijk beeld ontstaan via welke
vormen er wordt samengewerkt en hoe deze zich tot elkaar verhouden. In het volgende hoofdstuk
zullen de verschillende samenwerkingsverbanden geanalyseerd worden en zullen er verklaring
worden gezocht voor de wijze waarop deze samenwerking zo verloopt. In paragraaf 6.2 wordt
allereerst gekeken naar de aanwezigheid van ruimtelijke grensoverschrijdende samenwerking op
gemeentelijk niveau tussen de drie gemeenten. Vervolgens wordt in paragraaf 6.3 gekeken naar de
aanwezigheid van grensoverschrijdende samenwerking op ruimtelijk gebied, op hogere
schaalniveaus. Beide paragraven zijn voorzien van een uitgebreide conclusie. Daarnaast is er in
paragraaf 6.4 een samenvatting van het gehele hoofdstuk opgesteld.
6.2 Lokale samenwerking
Allereerst wordt in deze paragraaf de grensoverschrijdende samenwerking op gemeentelijk niveau
besproken. Hierbij zal de relatie gelegd worden tussen Terneuzen en Gent, Gent en Zelzate en
daarnaast ook Terneuzen en Zelzate en tot slot de relatie tussen de drie gezamenlijk.
Terneuzen en Gent
Tussen de gemeente Terneuzen en Gent bestaan enkele samenwerkingsverbanden. Het belangrijkste
punt waarop wordt samengewerkt is de economische ontwikkeling van de Kanaalzone (R. de Ruijter,
interview bijlage III, 4 mei 2011). De eerste vorm van samenwerking die Terneuzen en Gent hebben is
het kenbaar maken aan elkaar van ruimtelijke plannen die een grensoverschrijdende lading hebben.
Dit kan gezien worden als een soort inspraakprocedure. Wanneer gemeente Terneuzen een plan
heeft waarvan zij denkt dat de lading daarvan grensoverschrijdend is, maakt zij dit plan kenbaar aan
de buurgemeenten waaronder Gent. Hierbij wordt het verzoek verstuurd of gemeente Gent hier
bezwaren tegen heeft en mogelijk inspraak op dit plan wil verlenen (A. Drijgers, interview bijlage III,
12 mei 2011). In Nederland wordt dit de reguliere inspraak genoemd, in Vlaanderen spreekt men van
planconsultatie (website Benelux, geraadpleegd op 23 juni 2011). Voorbeelden van dergelijke
plannen zijn bijvoorbeeld de aanleg van een groot leisure-complex in Terneuzen of de realisatie van
een groot natuurgebied aan de grensovergang. Het principe van planconsultatie is niet wettelijk
verplicht, maar kan gezien worden als een goed gebruik wat sinds enkele jaren steevast gehanteerd
wordt binnen het Zeeuws en Vlaams grensgebied (A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). De
planconsultatie is echter niet een directe vorm van grensoverschrijdende samenwerking, men wordt
immers niet direct betrokken bij de plannen maar men krijgt de mogelijkheid tot inspraak nadat er
een concept is opgesteld. Toch zijn er tussen de gemeente Gent en Terneuzen wel degelijk andere
vormen van samenwerking, waarbij ook echt sprake is van een samenwerking en niet zozeer van
inspraakverlening. In juli 2007 is het Grensoverschrijdend openbaar lichaam Gent-Terneuzen (GOL)
officieel opgericht (Gemeente Terneuzen, 2007b). Aanleiding voor de oprichting van dit
samenwerkingsverband is de oprichting van een voorlichting- en opleidingscentrum voor de
glastuinbouw in gemeente Terneuzen (Gemeente Terneuzen, 2007a). De reden om bij dit project
82

samen te werken is de grote hoeveelheid arbeidsplaatsen die door dit project gerealiseerd worden
en hierbij ook de mogelijkheid bieden tot benutting van het arbeidspotentieel in de regio Gent
(Gemeente Terneuzen, 2007b). Dit project vormde de basis om de banden tussen beide gemeenten
aan te halen en om samen te werken op andere fronten dan alleen de ontwikkeling van het
gezamenlijke havengebied (Euregio Scheldemond, 2009). De ambitie werd uitgesproken om het GOL
niet alleen te beperken tot de samenwerking bij het voorlichting- en opleidingscentrum, maar om
deze samenwerking langzaam uit te breiden tot meerdere ruimtelijke zaken (Gemeente Terneuzen,
2007b; website gemeente Gent, geraadpleegd op 23 juni 2011). Voor verdere punten om samen te
werken binnen het GOL wordt momenteel onderzoek gedaan (website gemeente Gent,
geraadpleegd op 23 juni 2011).
De eerste twee concrete doelen die het GOL moest zien te realiseren worden omschreven als volgt:
“Het is wenselijk gebleken de grensoverschrijdende samenwerking tussen de twee gemeenten te
intensiveren, ten einde voorbereidingen te kunnen treffen voor het realiseren van een arbeidsmarkt
zonder grenzen. Voorts is het wenselijk gebleken de samenwerking te intensiveren, ten einde
gezamenlijke projecten te realiseren met als doel het stimuleren van de economie en de arbeidsmarkt
in de gemeenten Terneuzen en Gent”. (Gemeente Terneuzen, 2007a).
Concrete doelen waren dus het verbeteren van de situatie omtrent grensoverschrijdend werken en
daarnaast het stimuleren van de economie en de arbeidsmarkt in beide gemeenten. Beide
gemeenten hebben een afvaardiging in het bestuur van het GOL. Het GOL wordt bestuurd door een
viertal vertegenwoordigers met als voorzitter wethouder J.M. van Schaik (Terneuzen). Verder maken
schepen Mathias De Clercq (ondervoorzitter), schepen Rudy Coddens (secretaris) en burgemeester J.
Lonink (Terneuzen) deel uit van de raad van bestuur (Gemeente Terneuzen, 2007a).
Er wordt minimaal twee keer per jaar samengekomen om de voortgang van het project, en het
orgaan zelf, te bespreken. Daarnaast is het orgaan opgericht voor een eerste periode van zes jaar,
waarna vervolgens een grondige evaluatie zal plaatsvinden en er gekeken zal worden naar de
mogelijkheid van verlenging (GOL, 2007). De resultaten van het GOL, en de ervaringen van de
verschillende betrokkenen worden verderop in dit hoofdstuk besproken.
Het GOL is de enige directe vorm van samenwerking tussen de gemeente Gent en Terneuzen(W. de
Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Gemeente Gent en Terneuzen zijn wel gezamenlijk
vertegenwoordigd in andere samenwerkingsverbanden, alleen is hierbij geen sprake van lokale
samenwerking maar wordt er op regionaal niveau samengewerkt (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4
mei 2011). Bij deze vormen van samenwerking zijn tevens de Provincie Zeeland en Oost-Vlaanderen
betrokken en hierbij zijn meerdere gemeenten aangesloten als gesprekpartners. Deze vorm van
samenwerking wordt in de volgende paragraaf besproken. Daarnaast is er ook nog een
overlegstructuur voor de gemeenten binnen de Kanaalzone. Deze staat echter onder regie van de
Euregio Scheldemond en zal dan ook in die paragraaf worden besproken.
Beleidsmatige invulling
Gemeente Terneuzen heeft op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking in haar beleid,
naast het GOL, vier bestuurlijke omgevingsrelaties benoemd: regionaal (Zeeuws-Vlaanderen),
regionaal grensoverschrijdend, (Gent/Oost-Vlaanderen), provinciaal (Zeeland) en nationaal
(Nederland) (Stuurgroep Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, 2011). De samenwerking die beoogd wordt op
regionaal grensoverschrijdend niveau verloopt dus voornamelijk ook via de provinciën en niet direct
via de gemeenten onderling. In deze grensoverschrijdende samenwerking zijn vaak beide provinciën
betrokken (Stuurgroep Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, 2011). Gemeente Terneuzen gaat bij de
ruimtelijke ontwikkeling van de Kanaalzone beleidsmatig dus wel in op het belang van
grensoverschrijdende samenwerking. Daarnaast heeft zij ook het belang van de samenwerking
binnen het GOL beleidsmatig verankerd (Gemeente Terneuzen, 2010a).
83

Voor gemeente Gent geldt dat zij haar kijk op samenwerking zelfs heeft verankerd in een beleidsnota
‘Internationale samenwerking 2007-2012’. In deze nota benadrukt de gemeente Gent dat beleid niet
stopt bij de grens en dat grensoverschrijdende samenwerking dus noodzakelijk is (Gemeente Gent,
2008a). In deze nota staat dat Gent zichzelf eerst wil positioneren binnen haar eigen
grensoverschrijdende regio. Hierbij vormt de Kanaalzone Gent-Terneuzen de belangrijkste
samenwerkingsregio (Gemeente Gent, 2008a). Volgens gemeente Gent verloopt de samenwerking
hier binnen redelijk maar heeft zij als actiepunt opgesteld om deze samenwerking te verstevigen. Dit
wil zij realiseren door middel van beleidsafstemming en projectmatige samenwerking (Gemeente
Gent, 2008a).
Geconcludeerd mag worden dat er wel degelijk sprake is van samenwerking op ruimtelijk gebied
tussen gemeente Terneuzen en Gent. In de vorm van het GOL bestaat er ook een direct
samenwerkingsverband waarvan alleen deze twee gemeenten deel uitmaken zonder inmenging van
hogere overheden. Op ruimtelijk vlak is de samenwerking voornamelijk gebaseerd op de
economische ontwikkeling van de Kanaalzone. Ander punt van samenwerking is de situatie voor
grensarbeiders te verbeteren. Op het gebied van demografische veranderingen wordt er echter
tussen beide gemeenten niet samengewerkt. Ook in het verleden is hiervan geen sprake geweest.
(R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011; W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011).
Terneuzen en Zelzate
Ook tussen gemeente Terneuzen en Zelzate vindt planconsultatie plaats. Wanneer Terneuzen een
plan met een grensoverschrijdende lading maakt zal zij gemeente Zelzate een inspraakvorm
verlenen. Ditzelfde geldt andersom wanneer gemeente Zelzate een plan maakt met een
grensoverschrijdende lading. De planconsultatie tussen beide gemeenten verloopt soepel en positief
(persoonlijke communicatie mevr. Deklerckx, gemeente Zelzate, 24 juni 2011).
Naast de planconsultatie is er geen officiële samenwerking tussen beide gemeenten op ruimtelijk
gebied. Wel zijn beide gemeenten vertegenwoordigd in verschillende samenwerkingsverbanden
waar ook andere partijen deel van uitmaken (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Deze
samenwerking komt later in dit hoofdstuk aan bod. Wel vindt er intensieve samenwerking plaats
tussen beide gemeenten op het gebied van coördinatie van ambulance en brandweer (C.Coone,
interview bijlage III, 23 augustus 2011). Hierbij gaat het om wederzijdse bijstandsverlening bij het
bestrijden van calamiteiten en de hulpverlening bij noodgevallen. Deze samenwerkingsovereenkomst
is samengevat in de zogenaamde burenhulpovereenkomst (2005). Gezien de beperkte samenhang
met de ruimtelijke dimensie zal hier verder niet op ingegaan worden.
Ondanks het ontbreken van een officiële samenwerking tussen deze buurgemeenten vinden er wel
ontwikkelingen plaats die samenwerking in de toekomst mogelijk zouden kunnen maken. In een
toespraak van de voormalige locoburgemeester van Schaik (gemeente Terneuzen) in Zelzate, werd er
geopperd om de samenwerkingsbanden tussen beide gemeenten aan te halen. Hierbij werden
specifiek de thema’s grensoverschrijdend werken, de ruimtelijke ontwikkelingen en ook de economie
als speerpunten genoemd (PZC, 2 mei 2008). Heden ten dage heeft dit echter nog niet geresulteerd
in een officieel samenwerkingsverband. Navraag bij beide gemeenten leert echter dat er momenteel
wel discussie gevoerd wordt over mogelijke samenwerking op bovenstaande punten(C.Coone,
interview bijlage III, 23 augustus 2011).
Beleidsmatige invulling
In haar ruimtelijk structuurplan geeft gemeente Zelzate wel aan dat gemeente Terneuzen, mede als
onderdeel van de Kanaalzone, structuurbepalend is voor de gemeente (Gemeente Zelzate, 2007).
Daarnaast noemt gemeente Zelzate de aanwezigheid van een stad als Terneuzen een kans en een
kwaliteit in haar ruimtelijk structuurplan. Hieraan kan men concluderen dat gemeente Zelzate wel
degelijk over de grens heen kent en aangeeft dat er kansen liggen in de aanwezigheid van Terneuzen.
Vanuit dat perspectief bekeken is het vreemd dat er nauwelijks sprake is van grensoverschrijdende
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samenwerking tussen beide gemeenten. Gemeente Zelzate geeft aan dat de meeste
grensoverschrijdende samenwerking verloopt tussen Terneuzen en Gent en dat Zelzate hier niet
direct bij betrokken wordt. Met name op het gebied van havenontwikkeling is de rol van gemeente
Zelzate beperkt en wordt er voornamelijk tussen Terneuzen en Gent en via hogere overheden
overleg gevoerd (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011).
Vanuit gemeente Terneuzen bekeken is de samenwerking met gemeente Zelzate ook niet op een
beleidsmatige manier ingevuld. Naast de samenwerking op het gebied van hulpverlening en
calamiteiten zijn er geen officiële samenwerkingsvormen vastgelegd (R. de Ruijter, interview bijlage
III, 4 mei 2011). Met betrekking tot de ontwikkeling van het havengebied zijn er wel verschillende
overlegstructuren, deze gaan echter verder dan een samenwerking tussen Zelzate en Terneuzen.
Voormalig locoburgemeester van Schaik (en nog steeds wethouder) heeft echter wel de wens
uitgesproken, vanuit de gemeente Terneuzen, om samen te werken op ruimtelijk vlak. Dit heeft
echter tot zover nog niet geresulteerd in samenwerking waardoor dit ook beleidsmatig nog niet
vertaald is (C.Coone, interview bijlage III, 23 augustus 2011).
De conclusie die mag worden getrokken is dat er slechts sprake is van een directe samenwerking
tussen gemeente Terneuzen en Zelzate op het gebied van calamiteiten en hulpverlening. Wel zijn
beide gemeenten samen betrokken bij verschillende samenwerkingsvormen op ruimtelijk gebied die
geleid worden vanuit hogere overheden. Deze zullen dan ook in de volgende paragraaf besproken
worden. Naast de planconsultatie vindt er verder geen directe samenwerking plaats op ruimtelijk
gebied. Ook op het gebied van demografische veranderingen is er dus geen sprake van een
samenwerkingsverband (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011; R. de Ruijter, interview
bijlage III, 4 mei 2011). De redenen en oorzaken die hieraan ten grondslag liggen worden besproken
in hoofdstuk 7, waar tevens de resultaten bekeken worden van de verschillende
samenwerkingsverbanden.
Gent en Zelzate
De directe samenwerking tussen beide Vlaamse gemeenten op ruimtelijk gebied is zeer beperkt. Ook
tussen deze twee gemeenten vindt planconsultatie plaats, maar verder is er weinig sprake van
concrete samenwerking. Zelzate en Gent participeren wel samen in het overleg met betrekking tot
de Gentse Kanaalzone, dit samenwerkingsverband staat echter onder regie van de Vlaamse overheid
(A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011). Navraag bij gemeente Zelzate leert echter dat de
meeste samenwerking op ruimtelijk gebied plaatsvindt op hogere schaalniveaus. Vaak zijn de
Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest betrokken bij de ruimtelijke afstemming tussen
gemeenten onderling, zo ook bij die tussen Gent en Zelzate (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1
maart 2011). Dat er nauwelijks samenwerking is op gemeentelijk niveau in Vlaanderen wordt
bevestigd door de Euregio Scheldemond. Zij geven aan dat gemeenten in Vlaanderen weinig overleg
voeren met elkaar, dit gebeurt volgens de Euregio voornamelijk op hogere schaalniveaus (E. Piqueur,
interview bijlage III, 4 mei 2011). Ook vanuit de literatuur wordt door van Wijk (2010) deze bewering
bevestigd. In de volgende paragraaf waarin de (grensoverschrijdende) samenwerking op een hoger
schaalniveau bekeken worden, zal worden teruggekomen op deze samenwerkingsverbanden.
Resumerend kan gezegd worden dat de samenwerking op ruimtelijk vlak tussen gemeente Gent en
Zelzate onderling zeer beperkt is. Er bestaat geen directe vorm van samenwerking (C.Coone,
interview bijlage III, 23 augustus 2011). Wel zijn beide gemeenten vertegenwoordigd in enkele
overlegstructuren waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Deze samenwerkingsverbanden staan
echter onder regie van hogere overheden. De afstemming op ruimtelijk vlak vindt dus niet in
onderling overleg plaats tussen de gemeenten maar loopt voornamelijk via de Provincie OostVlaanderen (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011).
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Conclusie
De conclusie die getrokken mag worden is dat er op gemeentelijk niveau slechts in beperkte mate
sprake is van grensoverschrijdende samenwerking op ruimtelijk gebied. Het enige concrete
samenwerkingsverband tussen binnen het onderzoeksgebied tussen gemeenten onderling is het GOL
tussen Gent en Terneuzen. Verder neemt men kennis van elkaars ruimtelijke plannen door middel
van planconsultatie. Planconsultatie is binnen deze drie gemeenten een gehanteerd instrument om
elkaar op de hoogte te stellen van plannen met een gemeenteoverschrijdende dimensie. Behalve het
GOL en de planconsultatie zijn er geen samenwerkingsverbanden waarin deze drie gemeenten
samen werken met elkaar. Wel zijn de drie gemeenten betrokken bij overlegstructuren op hogere
schaalniveaus. Zo werken de drie gemeenten, samen met gemeente Evergem, samen in de
clustergroep Kanaalzone van de Euregio. Dit samenwerkingsverband wordt echter niet door de
gemeenten zelf geïnitieerd maar komt voort vanuit de Euregio (Euregio Scheldemond, 2011). De
ruimtelijke samenwerking onderling is dus vrij beperkt, op het gebied van demografische
veranderingen is er helemaal geen sprake van samenwerking. Het is dus van belang om de situatie op
een hoger schaalniveau te bekijken. Hierover wordt meer verteld in de volgende paragraaf.
6.3 Regionale samenwerking
Nu op lokaal niveau de directe samenwerking bekeken is, zal worden gekeken naar de vormen van
samenwerking op hogere schaalniveaus. Hierbij zal worden gekeken naar de samenwerking op
provinciaal niveau, rijksniveau en de rol van de Euregio Scheldemond.
Provinciaal niveau
De Provinciën Zeeland en Oost-Vlaanderen zijn betrokken bij grensoverschrijdende samenwerking via
verschillende samenwerkingsverbanden. Allereerst zijn de Provincie Zeeland en Oost-Vlaanderen
betrokken bij de samenwerking die loopt via de Euregio Scheldemond. Dit is een
samenwerkingsverband tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen en de
Provincie Zeeland (Euregio Scheldemond, 2011). Aangezien deze samenwerking onder leiding staat
van de Euregio Scheldemond zal deze samenwerking in de paragraaf over de Euregio besproken
worden. Daarnaast werken beide provinciën samen met anderen via het European Employment
Services Scheldemond (Eures Scheldemond). EURES is een initiatief van de Europese Unie waarbij
men gespecialiseerd is in praktische zaken omtrent de Europese arbeidsmarkt (website EURES,
geraadpleegd op 27 juni 2011). De hoofddoelstelling die het EURES heeft is het bevorderen van de
mobiliteit op de Europese arbeidsmarkt (Bureau Belgische Zaken, 2009). Het EURES in de regio
Scheldemond bestaat sinds januari 2003 (website Provincie Zeeland, geraadpleegd op 27 juni 2011).
Het komt er in de praktijk op neer dat er een aantal knelpunten aanwezig zijn bij zaken als
grensoverschrijdend werken en wonen (Van Wijk, 2010; E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011).
Ondanks de doelstelling van de EU dat grensoverschrijdend wonen en werken geen beperkingen zou
moeten kennen ligt de praktijk anders (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). De Provincie
Zeeland vindt het van belang om hier aandacht aan te besteden en zodoende heeft zij besloten
samen te werken met andere partners zoals de Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie WestVlaanderen, de Kamer van Koophandel en nog enkele lokale organisaties (website EURES,
geraadpleegd op 27 juni 2011). Zowel de Provincie Zeeland als de Provincie Oost-Vlaanderen erkent
ook het belang hiervan. In het verleden zijn wel globale studies verricht naar de haalbaarheid om
Vlamingen naar Zeeland te trekken. De eerste conclusies bleken echter dat dit lastig was vanwege de
juridische en fiscale belemmeringen die hierbij ontstonden (A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei
2011). Naar aanleiding van deze tussentijdse conclusies zijn deze studies ook nooit verder uitgediept.
Volgens EURES Scheldemond zijn deze belemmeringen in de wet voornamelijk op het gebied van
belastingen, verzekeringen en vergoedingen (persoonlijk contact medewerker EURES Scheldemond,
27 juni 2011). Ondanks veel pogingen en projecten in het verleden is het heel lastig om deze
verschillen in wetgeving weg te nemen en blijft het een aspect wat grensoverschrijdende
samenwerking op sommige punten wel in de weg zit (persoonlijk contact medewerker EURES
Scheldemond, 27 juni 2011; E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Via het EURES wordt dus
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vanuit de verschillende provinciën getracht om het aspect van grensoverschrijdend werken toch te
vergemakkelijken en te faciliteren.
Waar het EURES zich focust op samenwerking omtrent grensoverschrijdend werken daar de beide
provinciën ook samen met andere provinciën op het gebied van ruimtelijk vlak. Waar de gemeenten
onderling de planconsultatie regelen daar vindt op provinciaal niveau een officieel overleg over
plaats. Bij de grensregio Nederland- Vlaanderen wordt dit het VLANED-overleg genoemd (Benelux,
2010). Enkele keren per jaar komen de Provinciën Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Belgisch Limburg samen om de ruimtelijke plannen
naast elkaar te leggen (Benelux, 2010). Doel van dit VLANED-overleg is het realiseren van een
integrale coördinatie van streek- en gewestplannen in het grensgebied (A. Drijgers, interview bijlage
III, 12 mei 2011). Het VLANED valt onder de eindregie van de Benelux (Benelux, 2010). De
planconsultatie is in 2005 gestart in de vorm van het VLANED-overleg en is dermate een succes
gebleken dat dit overleg blijven is geworden (website Benelux, geraadpleegd op 27 juni 2011). Waar
het bij aanvang van de overlegstructuur voornamelijk ging om kennis nemen van elkaars plannen is
er steeds meer toegegroeid naar een onderlinge afstemming tussen de plannen en juist het
versterken van elkaars plannen (Benelux, 2010). De ambitie is ook om de plannen nog meer op elkaar
af te stemmen en nog meer versterkende projecten op te zetten in het grensgebied (Benelux, 2010).
Een nieuw plan binnen het VLANED-overleg is het opstellen van een grensoverschrijdende actiekaart
(A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). Het is de bedoeling dat deze kaart omstreeks eind
2011 definitief is. Doel van deze kaart is dat men nog meer inzicht heeft in de ruimtelijke projecten
die spelen in de grensregio(A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). Belangrijkste doel van het
VLANED-overleg is dus vooral kennisnemen en afstemmen van elkaars projecten en daar waar
mogelijk elkaars projecten en plannen versterken.
Naast het EURES en VLANED-overleg is de Provincie Zeeland ook direct betrokken bij het RijnSchelde-Delta (RSD) overleg. De RSD-samenwerkingsorganisatie houdt zich bezig met kansen en
belangen op het gebied van economie, mobiliteit, ecologie, cultuur, toerisme en recreatie (website
RSD, geraadpleegd op 27 juni 2011). De samenwerking richt zich op de economische en de
ruimtelijke ontwikkeling van de Delta, in de vorm van het gezamenlijk opzetten van visies en
projecten. De Rijn-Schelde-Delta Samenwerkingsorganisatie ziet zichzelf als een organisatie zijn die
kansen biedt aan bestuurders en andere publieke en private actoren in de Delta ter stimulering van
een optimale balans voor woon- werk- en leefmilieu in de Delta. De RSD samenwerking is tot stand
gekomen in de overtuiging dat overheden en maatschappelijke organisaties in het gebied hun eigen
beleid door samenwerking beter kunnen verwezenlijken (RSD, 2001). Het gebied waarbinnen de RSD
opereert wordt omsloten door de grootstedelijke agglomeraties van Rotterdam, Dordrecht, Breda,
Antwerpen, Gent, Brugge en Oostende en de kustlijn (website RSD, geraadpleegd op 27 juni 2011).
Het karakter van de RSD samenwerking wordt omschreven als een samenwerking die gericht is
grensoverschrijdende contacten en projecten (RSD, 2001). Men geeft aan dat het nut en belang van
grensoverschrijdende samenwerking overduidelijk is gezien de gezamenlijke belangen in deze
havenregio (RSD, 2005). Een ander belangrijk punt van de RSD samenwerking is het feit dat er zowel
overheden als maatschappelijke partijen deel uitmaken van het overleg (RSD, 2005). Volgens de
Provincie Zeeland moet echter wel worden benadrukt dat het RSD voornamelijk op een hoog
schaalniveau opereert en alleen de grotere projecten hier binnen vallen. Voorbeelden hiervan zijn de
ontwikkeling van de havens, grensoverschrijdende natuurgebieden of grote transportassen tussen
Rotterdam en Antwerpen (A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). Het overleg binnen het RSD
is dus op een dergelijk schaalniveau dat er eigenlijk nauwelijks gemeenten bij betrokken zijn behalve
de echt grote gemeenten. Terneuzen en Zelzate vallen hier echter niet onder, Gent daarentegen is
soms een gesprekspartner (A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011).
Het RSD verschilt eigenlijk op twee punten van het VLANED-overleg. Allereerst is het gebied waarop
de samenwerking zich richt verschillend van aard. Waar het VLANED-overleg zich richt op de gehele
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grensregio tussen Nederland en Vlaanderen, daar richt het RSD-overleg zich juist op het gebied wat
gelegen is te midden van de Rijn en Schelde. Daarnaast is de focus van de samenwerking verschillend
van aard. Het VLANED-overleg kan meer gezien worden in het licht van planconsultatie en onderlinge
afstemming van plannen. Het karakter van het RSD-overleg is meer ontwikkelend van aard. Binnen
het RSD-overleg spreekt men duidelijk de ambitie uit om op ruimtelijk en economisch gebied
strategieën te ontwikkelen voor het gebied en hieraan grote projecten te koppelen (RSD 2001; 2005).
Waar het VLANED dus meer informatief is daar kan het RSD meer gezien worden als uitvoerend.
De conclusie is dus dat er op provinciaal niveau meerdere samenwerkingsvormen aanwezig zijn
waarin zowel Zeeland als Oost-Vlaanderen bij betrokken is. Men werkt samen op het gebied van
grensoverschrijdend werken, en dan met name het juridische en fiscale aspect, door middel van
EURES Scheldemond. Binnen het EURES probeert men het aantrekkelijker en inzichtelijker te maken
voor grensarbeiders zodat er meer sprake is van een mobiele arbeidsregio. Daarnaast zijn Provincie
Zeeland en Oost-Vlaanderen deelnemers bij het VLANED-overleg. Hierin wordt samen met de overige
grensprovinciën tussen Nederland en Vlaanderen afstemming gerealiseerd tussen de ruimtelijke
plannen en projecten. Doel van het VLANED-overleg is om een goede onderlinge coördinatie te
realiseren en waar mogelijk elkaars plannen te versterken via ruimtelijk beleid. Het RSD-overleg waar
eveneens beide provinciën bij betrokken zijn richt zich meer op de ruimtelijke en economische
ontwikkeling van het gebied wat zich bevindt te midden van de Rijn en de Schelde. Hierbij probeert
men, los van de bestaande structuren, beleid te ontwikkelen om de positie van de regio verder te
verbeteren. Focus hierbij ligt op de grensoverschrijdende dimensie en de economische ontwikkeling
van het gebied via met name de havens (RSD, 2005). Daarnaast is er nog overleg tussen de Provincie
Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen onder de regie van de Euregio Scheldemond. Deze
samenwerking komt hieronder aan bod. Opvallend punt is dat het thema demografische
veranderingen in geen van deze samenwerkingsverbanden aan bod komt. Er zijn geen dossiers,
documenten of publicaties te vinden binnen deze samenwerkingsverbanden die aantonen dat dit
thema aan bod komt.
Euregio
De Euregio Scheldemond beslaat het gebied van de drie provinciën Zeeland, Oost-Vlaanderen en
West-Vlaanderen (Euregio Scheldemond, 2009). Voorheen werkten de drie provinciën al samen maar
er is sprake van een officiële samenwerking via de Euregio Scheldemond sinds 1989 (Euregio
Scheldemond, 2011). Deze samenwerking wordt aangestuurd door de Scheldemondraad. In deze
raad zetelen de Commisaris van de Koningin van Zeeland, de gouverneurs van Oost- en WestVlaanderen, drie Euregio-gedeputeerden en negen provinciale statenleden en provincieraadsleden.
Daarnaast worden de gemeenten binnen de provinciën vertegenwoordigd door drie afgevaardigden
per provincie. Momenteel is de gekozen afvaardiging echter zo dat hier geen afgevaardigden van
gemeente Terneuzen, Zelzate of Gent bij aanwezig zijn (Euregio Scheldemond, 2011). De afvaardiging
is echter wisselend, na iedere gemeenteraadsverkiezingen wordt er ook een nieuwe afvaardiging
gekozen (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). De Scheldemondraad kan gezien worden als
het bestuurlijke orgaan van de Euregio. Zij stippelen de koers uit en geven aan welke thema’s
geaccentueerd moeten worden de komende periode (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011).
Doel van de Euregio is om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren, daar waar dat
voordelen kan bieden. Dit wil zij realiseren door soms een financiele stimulans te geven, soms door
advies te verstrekken of soms door te bemiddelen bij bepaalde kwesties (Euregio Scheldemond,
2011). Daarnaast zijn de beleidsterreinen waarop de Euregio Scheldemond de grensoverschrijdende
samenwerking wil toepassen en/of verbeteren heel breed. Daarom is besloten om bepaalde
vakgroepen op te richten waarbinnen deelnemers overleg kunnen voeren. Het gaat hierbij om de
vakgroepen Economie, Cultuur, Welzijn, RO/Milieu, Veiligheid, Onderwijs, Toerisme en Landbouw
(Euregio Scheldemond, 2009). Daarnaast zijn er ook nog drie gemeentelijke clusters aanwezig binnen
de organisatie van de Euregio Scheldemond. Een van deze gemeentelijke clusters is de cluster
Kanaalzonegemeenten. Binnen dit cluster werken de gemeente Terneuzen, Zelzate, Evergem en Gent
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samen (Euregio Scheldemond, 2009). Zij vergaderen tweemaal per jaar, waarbij de voltallige
collegebesturen bij aanwezig zijn (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Binnen dit
gemeentelijke cluster kan gesproken worden over allerlei verschillende thema’s, dit overleg is niet
gebonden aan een bepaald thema. Hoe de organisatie van de Euregio Scheldemond er volledig
uitziet toont onderstaand figuur aan.

Fig 6.1 Structuur van de Euregio Scheldemond (bron: Euregio Scheldemond, 2009).
De Scheldemondraad geeft dus de visie voor de komende periode aan. Deze visie wordt verder
uitgewerkt binnen de verschillende clusters en vakgroepen. Hierbinnen wordt de visie vertaald in
concrete afspraken, plannen en projecten (Euregio Scheldemond, 2011). De rol van de Euregio zelf
hierbinnen is het faciliteren en het samen brengen van mensen. Daarnaast ziet de Euregio een rol
voor zichzelf weggelegd binnen deze structuur om het belang van grensoverschrijdende
samenwerking aan te moedigen en de grensproblemen en knelpunten te blijven benoemen (E.
Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Extra speerpunt hierbij is ook het grensoverschrijdend
werken. Volgens de Euregio Scheldemond heeft dit extra prioriteit aangezien het de basis is voor veel
andere beleidsterreinen waarop samengewerkt kan worden (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei
2011). Hoe de samenwerking in de praktijk verloopt en wat de ervaringen en resultaten hiervan zijn
binnen de Euregio komt naar voren in de volgende paragraaf. De wijze waarop de Euregio
Scheldemond kan bijdragen aan het verbeteren van grensoverschrijdende samenwerking tussen de
verschillende partijen kan divers zijn. Dit kan door bemiddeling, informatie voorziening, faciliteren en
anderzijds ook financieel (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). De Euregio is dus niet alleen
een organisatie die financiële ondersteuning biedt. De bemiddeling, informatievoorziening en
facilitatie gebeurt voornamelijk door medewerkers van het secretariaat van de Euregio
Scheldemond. Zij beschikken over de middelen en het netwerk dat hiervoor vereist is (Euregio
Scheldemond, 2011). Het financieel ondersteunen van een bepaald project om daardoor
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grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren wordt op een andere manier geregeld. Om een
project financieel te ondersteunen zijn er twee mogelijkheden: Het Scheldemondfonds en het
Interreg-programma (Euregio Scheldemond, 2011). Het Scheldemondfonds is opgericht in 2008 en is
bedoeld om grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties, eventueel samen met andere
partijen, financieel te ondersteunen. Het is een autonome vorm van subsidiering die los van andere
programma’s of instanties staat (website Euregio Scheldemond, geraadpleegd op 28 juni 2011). Het
budget van het Scheldemondfonds is jaarlijks 75.000, wat afkomstig is van bijdragen door de drie
provinciën (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). De financiële ondersteuning door middel van
het Interreg-programma staat officieel los van de Euregio zelf. Perkmann (2003) maakt onderscheid
tussen de Euregio en het Interreg als vormen van grensoverschrijdende samenwerking. Daarom is
besloten om deze twee, ondanks hun verwevenheid, onafhankelijk van elkaar te bespreken.
Interreg
Nu bekend is hoe de Euregio Scheldemond functioneert binnen de context van grensoverschrijdende
samenwerking kan gekeken worden naar bijdrage van Interreg. Ondanks dat Perkmann (2003)
aangeeft dat het twee verschillende samenwerkingsvormen zijn is er wel sprake van een grote
verwevenheid tussen beide. De relatie zal in deze paragraaf uiteengezet worden. Voor algemene
informatie over de opzet en achtergrond van het Interreg-programma wordt verwezen naar
hoofdstuk 3.5. Momenteel loopt het Interreg IV- programma wat een looptijd heeft van 2007 tot
2013 (Interreg Vlaanderen-Nederland, 2007). Binnen Interreg IV A is een van de programma’s het
programma Vlaanderen-Nederland. Het Interreg IV A-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland
wordt
gefinancierd
door
de
Europese
Unie.
Voor
dit
grensoverschrijdende
samenwerkingsprogramma stelt Europa een budget van ruim 94 miljoen euro ter beschikking. Hierbij
komt nog de aanvullende steun van de betrokken nationale en regionale overheden (website
Interreg Vlaanderen-Nederland, geraadpleegd op 28 juni 2011). De grensregio Vlaanderen-Nederland
beslaat de gehele Provincie Zeeland en grote delen van de Provincie Oost-Vlaanderen en WestVlaanderen. Daarnaast maken ook delen van Provincie Noord-Brabant, Antwerpen, Vlaams-Brabant
en zowel Belgisch als Nederlands Limburg deel uit van het programmagebied. Zie hieronder voor een
afbakening van het projectgebied.

Fig 6.2 Plangebied Interreg IV programma Vlaanderen-Nederland (Bron: Interreg IV, 2007)
In de vorige drie Interreg-programma’s was het programmagebied beperkt tot het gebied van de
Euregio Scheldemond, sinds het vierde programma is het doorgetrokken over de gehele grens tussen
Nederland en Vlaanderen (Interreg-Vlaanderen, 2007b). Het doel van het Interreg IV-programma is
drieledig:
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1. Convergentie, cohesie en solidariteit; gericht op de minst welvarende landen en regio’s
2. Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid; gericht op alle overige regio’s
3. Europese territoriale samenwerking; gericht op alle regio’s in de Europese Unie ter
vergroting van de onderlinge samenwerking over landsgrenzen (website Rijksoverheid,
geraadpleegd op 28 juni 2011).
Deze drie doelen komen terug in alle operationele programma’s, zo ook in het operationele
programma Interreg IV grensregio Vlaanderen-Nederland (2007b). Deze doelen vormen de leidraad
voor het operationele programma, wat op zijn beurt moet dienen als leidraad voor de te volgen
koers (Interreg Vlaanderen-Nederland (2007b). In het operationele programma is een visie opgesteld
waarin drie thema’s centraal staan, te weten economie, milieu en mens (Interreg VlaanderenNederland 2007a). Bij deze drie thema’s zijn actielijnen benoemd. Relevant voor dit onderzoek zijn
op het punt van economie het inzetten op investeringen om ingezette koersen te kunnen doorzetten
en om de potentiële bijdrage van de grensregio aan de welvaart op regionaal, nationaal en Europees
niveau te benutten. Op het punt van mens wordt de actielijn genoemd; het inzetten op
grensoverschrijdende culturele en bestuurlijke integratie. Dit moet dienen als gemeenschappelijk
begrippenkader en daarmee voor grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen (Interreg
Vlaanderen-Nederland, 2007a). De centrale doelstelling binnen het operationele programma van de
grensregio Vlaanderen-Nederland is als volgt: “Realiseren van een duurzame sociaal economische
ontwikkeling van de grensregio door middel van op uitvoering gerichte grensoverschrijdende
initiatieven”. (Interreg Vlaanderen-Nederland 2007b).
De manier waarop dit gerealiseerd wordt benadrukt nog meer het belang van grensoverschrijdende
samenwerking. Men geeft aan dat in alle fasen van het proces grensoverschrijdende samenwerking
zichtbaar moet zijn en dat er een actieve participatie moet plaatsvinden van de betrokken partijen
(Interreg Vlaanderen-Nederland 2007b). Verder is een belangrijk punt in het operationeel
programma dat men aangeeft dat er sprake is van een stagnerende groei in het programmagebied.
Men herkent de trend van een verminderende groei en benadrukt dat dit in de toekomst nog meer
zal verminderen, hetzij stabiliseren, hetzij krimpen. Dit gegeven is meegenomen in de visie (Interreg
Vlaanderen-Nederland 2007b).
Naast het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland participeren Zeeland, Oost-Vlaanderen en
West-Vlaanderen in nog vier andere programma’s. Dit zijn de programma's Interreg Twee Zeeën
(maritieme samenwerking van Nederlandse, Vlaamse en Franse kustregio's met Engelse kustregio's),
Interreg Noordzee (transnationale samenwerking van alle gebieden aan de Noordzee) en Interreg
Noordwest-Europa (transnationale samenwerking van gebieden in Noordwest-Europa) (website
Euregio Scheldemond, geraadpleegd op 28 juni 2011). Deze programma’s zijn echter niet toegespitst
op een bepaalde regio maar zijn algemeen en globaal van aard. Daarom zullen deze programma’s
verder buiten beschouwing worden gelaten in dit onderzoek. De invloed en regionale betekenis van
deze programma’s op het onderzoeksgebied is nihil.
Zoals door Perkmann (2003) beschreven zijn de Euregio en het Interreg-programma twee gescheiden
samenwerkingsvormen. Toch blijkt er in de praktijk een grote verwevenheid aanwezig te zijn tussen
beiden (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Er vindt structureel overleg plaats tussen de
Euregio Scheldemond en Interreg. Het is zelfs zo dat mensen van de Euregio Scheldemond en
mensen van Interreg in Gent in hetzelfde gebouw werken waardoor overleg ook gemakkelijk
gemaakt wordt (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Een nog concreter voorbeeld van
onderlinge afstemming is het feit dat twee geïnterviewden Mevr. Piqueur en Mevr. Klein-Hesseling
zelfs een duo-baan hadden waarbij zij enerzijds werkzaam zijn voor de Euregio en anderzijds voor
Interreg (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Op deze manier vindt er een nauwkeurige
afstemming plaats tussen enerzijds de Euregio Scheldemond, en dan voornamelijk de afgevaardigden
van de Scheldemondraad, en anderzijds de medewerkers van Interreg. Zodoende ontstaat er
afstemming tussen de visie van de Scheldemondraad en de financiering van plannen en projecten
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vanuit Interreg (Euregio Scheldemond,2011). Het Interregfonds kan dus vooral gezien worden als
een middel om het beleid van de Scheldemondraad uit te voeren en te versnellen (E. Piqueur,
interview bijlage III, 4 mei 2011).
Projecten
Binnen het Interreg IV-programma Vlaanderen-Nederland zijn enkele projecten die relevant zijn voor
het onderzoek. Allereerst is er het project ‘Grenzeloze Kanaalzone’. Binnen dit project wil men het
woon-, werk- en leefklimaat verbeteren in de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen (website
Interreg Vlaanderen-Nederland, geraadpleegd op 28 juni 2011). Als eerste, voorlopige, actie heeft
men ingezet op grensoverschrijdend openbaar vervoer. Verdere actiemaatregelen zijn nog niet
benoemd om de doelstelling realiseren. Dit project is een samenwerkingsverband tussen de
Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaams agentschap voor wegen en verkeer en
vervoersmaatschappij de Lijn (website Interreg Vlaanderen-Nederland, geraadpleegd op 28 juni
2011). Gezien de geringe uitwerking van dit project is de relevantie voor het onderzoek nog niet
aangetoond. Daarom zal dit project verder buiten beschouwing gelaten worden.
Een ander project is ‘Biobase Europe’. Dit project voorziet in de opbouw van onderzoeks- en
opleidingsinfrastructuur
in
de
vorm
van
een
installatie
voor
Industriële
Biotechnologie en Bioraffinage in het havengebied van Gent en een Training Center in Terneuzen
voor procesoperators (website Biobase, geraadpleegd op 28 juni 2011). Via deze weg wil men
grensoverschrijdend werken en opleiden stimuleren, waarbij de focus ligt op biotechnologie.
Inmiddels is de realisatie hiervan al vergevorderd en is het de bedoeling dat alles operatief is eind
2011 (PZC, 25 april 2011). Ondanks dat het project nog niet operatief is, is er wel al een grote
onderlinge samenwerking tussen verschillende instanties aan vooraf gegaan. De belangrijkste
bevinden en ervaringen bij deze vorm van grensoverschrijdende samenwerking zal in het volgende
hoofdstuk worden besproken.
Deze twee projecten zijn de enige projecten die relevant zijn voor het onderzoeksthema
‘grensoverschrijdende samenwerking binnen demografische veranderingen’. Een ander relevant
project valt niet binnen Interreg A maar valt binnen het Noordzee-programma (transnationele
samenwerking). Het gaat hierbij om het project ‘DC Noise’(website Euregio Scheldemond,
geraadpleegd op 28 juni 2011). Aangezien dit project valt onder het Noordzee-programma is dit
project dus algemeen en globaal van aard en niet specifiek gericht op een regio.
‘DC Noise’ betekent Demographic Change: New opportunities in shrinking Europe. De focus binnen
dit project ligt dus op regio’s binnen Europa die te maken hebben met bevolkingskrimp en andere
demografische veranderingen (website Euregio Scheldemond, geraadpleegd op 28 juni 2011). Zowel
de provincie Zeeland als de provincie Oost-Vlaanderen is betrokken bij dit project (website Provincie
Zeeland, geraadpleegd op 28 juni 2011). De onderlinge gemeenten zijn niet direct betrokken bij het
project (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Hoofddoelstelling van het project is om door
transnationale samenwerking en door middel van lokale acties demografische veranderingen te
ondervangen (website Euregio Scheldemond, geraadpleegd op 28 juni 2011). Het project loopt van
2008 t/m 2011 en is dus bijna afgerond. De strekking van het project is met name informatie
vergaren en deze informatie uitwisselen tussen participanten onderling (R. de Ruijter, interview
bijlage III, 4 mei 2011). Het project kan dus gezien worden als een aanwijzing dat men mogelijkheden
ziet in grensoverschrijdende samenwerking bij de aanpak van demografische veranderingen.
Rijksniveau
Tot slot kan er ook nog samenwerking plaatsvinden op nationaal niveau. Nederland en België zijn
beiden lid van de EU waarin overleg wordt gevoerd over bepaalde zaken. Ruimtelijke ordening is
echter geen beleidsterrein van de EU (website EU, geraadpleegd op 1 juli 2011). Daarnaast houdt de
nationale regering in België zich niet echt bezig met het beleidsterrein ruimtelijke ordening, dit laat
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zij over aan de gewesten (Van Wijk, 2010; E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Ook in
Nederland is men op rijksniveau niet erg bezig met grensoverschrijdende samenwerking op ruimtelijk
vlak. Hier geldt eveneens het motto van de Nota Ruimte (2006) “decentraal wat kan, centraal wat
moet”. De ruimtelijke ordening, en het daarbij aangaan van grensoverschrijdende samenwerking, is
dus voornamelijk een regionale aangelegenheid binnen Nederland. In Vlaanderen is de situatie juist
andersom. Men kent een meer hiërarchische sturing en dit geldt eveneens voor de ruimtelijke
planning (De Jong en De Vries, 2003). Het Vlaams Gewest is dus de grote vormgever van het beleid
en dit werkt sterk door naar de lokale overheden. Waar de gemeenten in Nederland dus veel eigen
inbreng hebben is deze inbreng in Vlaanderen zeer beperkt (Van Wijk, 2010). Daarnaast wordt er
vanuit de Europese Unie ook niet getracht de nationale overheden te laten samenwerken. Voor de
grensoverschrijdende samenwerking zijn juist de Euregio’s opgezet (Medeiros, 2011). Zodoende is de
invloed van de beide centrale overheden op grensoverschrijdende samenwerking op ruimtelijk
gebied vrij beperkt.
Conclusie
Op provinciaal niveau zijn er meerdere vormen van grensoverschrijdende samenwerking aanwezig.
Deze richten zich zowel op het openbreken van de arbeidsmarkt die gelegen is in de nabijheid van de
grens als op samenwerking op ruimtelijk vlak. Provincie Zeeland en Oost-Vlaanderen zijn beiden
vertegenwoordigd in het EURES. Binnen het EURES wordt samengewerkt om de problematiek met
betrekking tot grensoverschrijdend wonen en werken weg te werken en zodoende een mobielere
arbeidsmarkt te creëren in het grensgebied. Daarnaast zijn beide provinciën vertegenwoordigd in het
VLANED-overleg. Samen met de overige grensprovinciën op de grens Nederland-Vlaanderen werkt
men samen door middel van planconsultatie en onderlinge afstemming van ruimtelijke plannen.
Eveneens zijn beide provinciën betrokken bij het Rijn-Schelde Delta overleg. Hierbij wordt
samengewerkt om de regio verder te kunnen ontwikkelen en hierbinnen staan grensoverschrijdende
projecten centraal. Binnen het RSD-overleg wordt wel gedacht op een hoog schaal- en projectniveau.
De plannen en projecten zijn dus echt van regionaal en zelfs nationaal belang. Verder zijn zowel
beide provinciën als de drie gemeenten vertegenwoordigd binnen de Euregio Scheldemond. Doel van
de Euregio is om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en verder uit te breiden. Er
wordt samengewerkt op verschillende beleidsterreinen en beide provinciën zijn ook
vertegenwoordigd in de Scheldemondraad, het bestuurlijke orgaan van de Euregio. Daarnaast zijn
gemeente Terneuzen, Zelzate en Gent ondergebracht in de clustergroep Kanaalzonegemeenten.
Binnen deze clustergroep wordt tweemaal per jaar met de volledige college’s vergaderd over allerlei
thema’s, waaronder ruimtelijke ordening. Zodoende zijn zowel de provinciën als de gemeenten
ondergebracht binnen de Euregio Scheldemond. Tot slot is er ook nog het Interreg-programma.
Beide provinciën zijn ondergebracht in het projectgebied Vlaanderen-Nederland. Het Interregprogramma zorgt met name voor een financiële ondersteuning van grensoverschrijdende plannen en
projecten. Het Interreg-programma zit nauw verweven met de Euregio Scheldemond waardoor er
een goede onderlinge afstemming is van de onderverdeling van de beschikbare Interreg-middelen.
Binnen het Interreg-programma zijn enkele projecten die relevant zijn voor het onderzoek. Allereerst
is er het project opgestart ‘Grenzeloze Kanaalzone’ waarbij men wil inzetten op een beter woonwerk- en leefklimaat in de regio Gent-Terneuzen. Dit project is echter nog nauwelijks omgezet in
concrete actieplannen waardoor de uitwerking nog ontbreekt. Daarnaast is er het Bio-base project
waarbij men probeert samen te werken op het gebied van grensoverschrijdend werken en opleiden.
Binnen dit project wil men de obstakels omtrent grensoverschrijdend werken en opleiden
wegwerken en daarnaast samenwerken op het gebied van economische bedrijvigheid. Tot slot is er
het project ‘Dc Noise’. Dit project richt zich op demografische veranderingen in grensgebieden. Het is
echter een samenwerkingsverband die niet toegespitst is op een bepaalde regio maar voornamelijk
gericht is op informatie-uitwisseling. De grensoverschrijdende samenwerking op rijksniveau is
beperkt op ruimtelijk vlak. In België gaat de rijksoverheid niet over ruimtelijk beleid, dit laat zij over
aan de gewestelijke overheden. In Nederland wordt het motto van de Nota Ruimte gehanteerd
waarbij de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk naar lagere overheden verschoven worden.
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6.4 Samenvatting
Dit hoofdstuk heeft aangetoond dat er verschillende samenwerkingsverbanden aanwezig zijn met
een grensoverschrijdende dimensie. Het karakter en de samenstelling van de
samenwerkingsverbanden is telkens verschillend van aard. Elk samenwerkingsverband probeert een
ander doel te realiseren en opereert vanuit een ander belang. Hieronder is een overzicht opgesteld
van de verschillende aanwezige samenwerkingsverbanden binnen het onderzoeksgebied:
Samenwerkingsverband
Betrokken instituties binnen casus
Grensoverschrijdend openbaar
lichaam Gent-Terneuzen
Gemeente Gent
Gemeente Terneuzen
EURES Scheldemond

Provincie Zeeland

Provincie Oost-Vlaanderen

VLANED-overleg

Provincie Zeeland

Provincie Oost-Vlaanderen

Rijn-Schelde Delta overleg

Provincie Zeeland
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Afvaardiging Zeeuwse gemeenten (waaronder Terneuzen)

Scheldemondraad (Euregio)

Provincie Zeeland

Cluster Kanaalzonegemeenten
(Euregio)

Gemeente Terneuzen
Gemeente Gent

Vakgroep RO/Milieu
(Euregio)

Provincie Zeeland
Provincie Oost-Vlaanderen
Incidenteel gemeente Terneuzen, Zelzate en Gent

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zelzate

Interreg Vlaanderen-Nederland Provincie Zeeland
Provincie Oost-Vlaanderen
Fig 6.3 Overzicht grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden Kanaalzone (bron: eigen
bewerking)
De opmerking hierbij is dat zowel de Scheldemondraad, het cluster Kanaalzonegemeenten als de
Vakgroep Ro/Milieu alle drie vallen onder de regie van de Euregio Scheldemond. Zodoende zijn dit
verschillende samenwerkingsverbanden onder de regie van hetzelfde orgaan. Tussen gemeente
Terneuzen en gemeente Zelzate is geen sprake van een onderling samenwerkingsverband. Ditzelfde
geldt voor de gemeenten Gent en Zelzate. Deze drie gemeenten zijn echter wel gezamenlijk
vertegenwoordigd binnen het cluster Kanaalzonegemeenten van de Euregio Scheldemond (Euregio
Scheldemond, 2011).
Wat opvalt is dat de meeste grensoverschrijdende samenwerking loopt via met name de provinciën.
Provincie Zeeland en Provincie Oost-Vlaanderen werken samen (al dan niet met andere partijen) in
zes verschillende samenwerkingsverbanden (zie fig. 6.3). Al deze samenwerkingsverbanden
behandelen echter verschillende zaken en kijken vanuit andere perspectieven. De overeenkomst
tussen al deze samenwerkingsverbanden is dat er een link bestaat met de ruimtelijke
ontwikkelingen. Dit kan zich vertalen in een samenwerkingsverband waarbij als doel is om een
mobiele arbeidsmarkt te creëren en het voor mensen aantrekkelijker en inzichtelijker te maken om
over de grens te werken (EURES Scheldemond). Anderzijds kan men als doel hebben om inzicht te
krijgen in elkaars ruimtelijke plannen (VLANED-overleg), of men kan samenwerking op het gebied van
economische ontwikkeling en dan met name als havengebied (RSD-overleg).
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Hoofdstuk 7 Analyse grensoverschrijdende samenwerking
7.1 Inleiding
Nadat inzichtelijk is gemaakt welke samenwerkingsverbanden er zijn binnen het onderzoeksgebied
zal gekeken worden naar de resultaten die hieruit zijn voortgekomen. Ook hierbij ligt de focus op de
resultaten op ruimtelijk gebied en dan voornamelijk de resultaten op het gebied van samenwerking
bij demografische veranderingen. Naast de resultaten van de samenwerking zullen ook de ervaringen
van de betrokkenen beschreven worden. Hierbij kan gekeken worden of een ieder de samenwerking
hetzelfde ervaart en waar er mogelijk verschillende inzichten zijn. Dit alles zal gekoppeld worden aan
de inzichten die in het theoretisch kader uiteengezet zijn. Het werk van Perkmann (1999; 2003) zal
gebruikt worden om de grensoverschrijdende samenwerking te kunnen typeren en te analyseren. In
paragraaf 7.2 worden de resultaten van deze vormen van grensoverschrijdende samenwerking op
lokaal niveau bekeken en geanalyseerd. Hierbij zal getracht worden verklaringen te vinden voor het
feit of er wel of geen samenwerking plaatsvindt en wat de redenen hiervoor zijn. Daarnaast zal
gekeken worden naar de ervaringen van de direct betrokkenen. Vervolgens zal in paragraaf 7.3 de
samenwerking op regionaal schaalniveau geanalyseerd worden. Hierbij zal per
samenwerkingsverband beschreven worden hoe deze in elkaar zit, en wat hiervan de oorzaken en
achterliggende gedachten zijn. Tot slot zal in paragraaf 7.4 de link gelegd worden tussen het
theoretisch kader en de empirie. Een samenvatting van de analyse wordt gegeven in paragraaf 7.5.
7.2 Analyse lokaal niveau
Nu bekend is welke vormen van grensoverschrijdende samenwerking binnen de casus aanwezig zijn,
kan de grensoverschrijdende samenwerking geanalyseerd worden. Hierbij zal gekeken worden naar
de redenen en verklaringen waarom de grensoverschrijdende samenwerking juist op deze manier
verloopt. Daarnaast zal gekeken worden hoe de samenwerking juist in de praktijk verloopt. Vorige
paragraaf laat echter alleen de samenwerkingsverbanden op papier zien. De vraag is dus hoe
functioneren deze samenwerkingsverbanden in de praktijk, en hoe ervaren de betrokken
bestuurders en beleidsbepalers deze vormen van samenwerking?
Samenwerking Gent- Terneuzen
Tussen Gent en Terneuzen wordt het principe van planconsultatie toegepast. Door zowel de
gemeente Terneuzen als de gemeente Gent wordt dit principe ervaren als positief (R. de Ruijter,
interview bijlage III, 4 mei 2011; W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Ook vanuit de
Provincie Zeeland heeft het signaal vanuit de gemeenten ontvangen dat planconsultatie als positief
ervaren wordt (A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). In principe kan planconsultatie ook niet
echt gezien worden als een vorm van samenwerking maar meer als een vorm van informatie
verstrekken aan elkaar. Verder bestaat tussen Gent en Terneuzen het GOL, wat in 2007 is opgestart.
Dit project had in 2011 volledig operationeel moeten zijn maar slechts de helft van het totale project
is daadwerkelijk uitgevoerd (Pzc, 16 mei 2011). Volgens gemeente Terneuzen is dit gekomen door de
economische crisis waardoor er stagnatie is opgetreden (Pzc, 16 mei 2011). Gemeente Gent sluit zich
hierbij aan en meent dat de crisis van grote invloed hierop is geweest (W. de Zutter, interview bijlage
II, 2 maart 2011). Bij de oprichting van het GOL is echter door beide gemeenten de intentie
uitgesproken om het GOL op termijn verder uit te breiden tot een breder samenwerkingsverband
(Gemeente Terneuzen, 2007a). Men had als doel om te streven naar een arbeidsmarkt zonder
grenzen en daarnaast wou men de samenwerking intensiveren, teneinde gezamenlijke projecten te
realiseren met als doel het stimuleren van de economie en de arbeidsmarkt in beide gemeenten
(Gemeente Terneuzen, 2007a). Uit de praktijk blijkt dat beide doelen echter niet gerealiseerd zijn.
Het GOL is niet verder gegroeid en de samenwerking is beperkt gebleven tot het
glastuinbouwcomplex in Terneuzen (W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Volgens
gemeente Gent was dit vooral doordat het in de praktijk lastig blijkt om grensoverschrijdend werken
goed te laten functioneren door de vele fiscale en juridische verschillen tussen beide landen (W. de
Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Deze knelpunten werden ervaren bij de samenwerking
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omtrent het glastuinbouwcomplex en naar aanleiding hiervan werd voorlopig afgezien van verdere
projecten (Gemeente Gent, 2011). Volgens van Houtum (interview bijlage II, 30 juni 2011) is het
echter te gemakkelijk om te wijzen op de fiscale en juridische verschillen als barrière voor
grensoverschrijdende samenwerking. Na een stille periode is de samenwerking onlangs weer nieuw
leven ingeblazen. Het eerste doel van het GOL was om te streven naar een arbeidsmarkt zonder
grenzen en men heeft hiermee een herstart gemaakt (Gemeente Gent, 2011). Men ziet het GOL als
goed samenwerkingsverband om hiermee aan de slag te gaan. Men wil hier eerst vorderingen mee
maken alvorens de ambitie om gezamenlijk projecten op te zetten verder uit te breiden (W. de
Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Ondertussen is men echter wel bezig met de realisatie van
het Bio-base project. Het verschil echter met het glastuinbouwcomplex is dat bij het Bio-base project
ook de Provincie Zeeland, de Euregio Scheldemond en Interreg betrokken zijn (Interreg VlaanderenNederland, 2007a). Uit onderzoek is gebleken dat er wel degelijk goed wordt samengewerkt binnen
dit project, en dat het mogelijk is om verschillen in wetgeving als barrière te omzeilen. Belangrijk
aandachtspunt om het project daadwerkelijk te kunnen laten slagen is echter volgens onderzoekers
van de HZ dat er een meer internationale en ambitieuze houding aangenomen dient te worden
(Hogeschool Zeeland, 2009). Volgens hen wordt er teveel gefocust op de eigen belangen en te weinig
gekeken naar het belang van het project voor de gehele regio. Volgens Hofstede (2001) zou dit
gedeeltelijk verklaard kunnen worden door het individualisme bij zowel Nederlanders als Vlamingen.
Uit zijn onderzoek bleek dat beide landen hoog scoren op het punt van individualisme tegenover het
collectieve belang. De Jong en De Vries (2003) bevestigen dit beeld, hoewel zij Vlamingen toch meer
individualistisch inschatten dan Nederlanders. Volgens hen kan dit zeker een belemmering vormen
bij grensoverschrijdende samenwerking, men is teveel gefocust op de eigen belangen en te weinig op
het gezamenlijk belang.
Op het gebied van demografische veranderingen wordt er niet samengewerkt tussen gemeente
Terneuzen en gemeente Gent. Volgens gemeente Gent is de reden hiervoor dat de demografische
situatie van de gemeente Gent geen invloed heeft op gemeente Terneuzen en andersom (W. de
Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Volgens gemeente Gent ontbreekt er dus een gezamenlijk
belang voor samenwerking op dit beleidsterrein. Daarnaast wordt de reden aangevoerd dat
Terneuzen aan de vooravond staat van een bevolkingsdaling, daar waar gemeente Gent een groei
verwacht. Volgens van Houtum (interview bijlage II, 30 juni 2011) is dit echter juist een reden om
samen te werken. Volgens hem kan men juist op deze manier elkaar versterken. Als succesvol
praktijkvoorbeeld haalt hij de casus Parkstad Limburg aan. Binnen deze casus kan Aachen gezien
worden als de groeiregio, terwijl net over de grens de krimpregio’s Heerlen en Kerkrade liggen
(Derks, 2009). De ruimtelijke samenwerking die deze grensgemeenten echter voeren wordt als zeer
positief ervaren en levert ook positieve resultaten op (Derks, 2009; H. van Houtum, interview, bijlage
II, 30 juni 2011). Het argument dat men niet samenwerkt omdat de demografische veranderingen
niet overeen komen is dus niet een breed gedragen argument. Daarnaast kunnen er ook redenen
aangevoerd worden die gelegen zijn in de politiek-bestuurlijke cultuur tussen beide gemeenten.
Aangezien deze redenen echter niet alleen van toepassing zijn op de samenwerking tussen gemeente
Gent en Terneuzen, maar op alle onderlinge samenwerking tussen beide buurlanden, zullen deze
later in dit hoofdstuk terugkomen.
Samenwerking Terneuzen-Zelzate
Ondanks dat men beleidsmatig heeft aangegeven dat de buurgemeenten wel degelijk van belang
kunnen zijn voor elkaar heeft dit niet geresulteerd in een onderlinge samenwerking. Eveneens de
uitspraken van de voormalig locoburgemeester van Terneuzen en de reactie van gemeente Zelzate
om toenadering tot elkaar te zoeken hebben niet bijgedragen aan een onderlinge samenwerking op
ruimtelijk gebied. Gemeente Terneuzen geeft aan dat zij in het verleden wel toenadering heeft
gezocht met gemeente Zelzate om samen te werken op ruimtelijk vlak. De reactie van gemeente
Zelzate was in de ogen van gemeente Terneuzen echter terughoudend waardoor er geen
samenwerking is opgestart (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Een exacte reden waarom
dit zo is gelopen kon de gemeente Terneuzen niet aangeven. De vraag is ook aan gemeente Zelzate
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voorgelegd en deze heeft hierop geantwoord door te stellen dat er weinig gezamenlijke belangen
waren voor samenwerking (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011). Eerste reden was dat
de ruimtelijke situatie in Zelzate nauwelijks invloed heeft op die van Terneuzen en vice versa. Vanuit
gemeente Zelzate ziet men de woningmarkt van Zelzate en die van Terneuzen als twee absoluut
gescheiden woningmarkten (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011). Gemeente Terneuzen
ziet dit echter ook zo, men is geen concurrent van elkaar op het gebied van de woningmarkt (R. de
Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Het verschil in interpretatie is dus dat dit voor gemeente
Terneuzen geen reden is om niet samen te werken, daar waar dit voor gemeente Zelzate wel een
argument vormt. Wanneer specifieker gekeken naar samenwerking tussen beide gemeenten op het
thema demografische veranderingen spelen er meer factoren. Volgens de onderzoekscijfers zal
gemeente Terneuzen beginnen aan een bevolkingsdaling (CBS,PBL 2009) en gemeente Zelzate zal
rond 2018 gaan krimpen (SVR, 2008). Gemeente Terneuzen bevestigd deze cijfers juist, daar waar
gemeente Zelzate aangeeft dat zij gewoon een groeigemeente is. Voor gemeente Zelzate is het feit
dat zij zichzelf zien als groeigemeente, en dat Terneuzen een krimpgemeente is, reden om geen
samenwerking aan te gaan (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011). Volgens gemeente
Zelzate ontbreekt er immers een gezamenlijk belang gezien de tegenstrijdige ontwikkelingen in beide
gemeenten (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011). Hierbij zijn twee opties mogelijk.
Enerzijds kan dit duiden op de paradigmaverandering die Korsten en Goedvolk (2008) schetsen. In
gemeente Zelzate ontkent men dat er over enkele jaren bevolkingskrimp zal ontstaan. Men ontkent
het naar de buitenwereld en men vertaalt deze cijfers ook niet in ruimtelijk beleid. Wanneer dit het
geval is, en men dus blijft volhouden dat men een groeigemeente is, wil dit nog niet zeggen dat er
geen basis voor samenwerking op dit vlak is. Ook hierbij wordt gerefereerd naar de casus van
Parkstad Limburg, waarbij een succesvolle samenwerking is over de grens tussen enerzijds een
groeiregio en anderzijds een krimpregio (Derks, 2009). Het argument dat er geen basis is om samen
te werken vanwege de verschillen in demografische veranderingen is dus tegenstrijdig met
praktijkvoorbeelden. De andere optie is gelegen in het politiek-bestuurlijke aspect. Volgens De Jong
en De Vries (2002) speelt het aspect van probleemherkenning en oplossing een rol hierin. In
Nederland wil men het probleem (in dit geval demografische veranderingen) aanpakken voordat het
zich voordoet. Men neemt dus een pro-actieve houding aan binnen de ruimtelijke ordening en kijkt
vooruit in de toekomst. In Vlaanderen is het gebruikelijker om een probleem op te lossen wanneer
het zich voordoet, en niet om het preventief te voorkomen (Van Wijk, 2010; De Jong en De Vries,
2003). Dit kan duiden op het feit dat men binnen gemeente Terneuzen al jaren bezig is met de
voorbereidingen op demografische veranderingen, daar waar dit voor gemeente Zelzate nog geen
issue is gezien het de tijdshorizon. De bevolkingskrimp zal immers pas haar intrede doen in 2018 in
Zelzate en dit ligt te ver in de toekomst om ruimtelijk beleid voor op te stellen. In dit geval is er geen
sprake van ontkenning volgens de paradigmaverandering, maar een verschil in probleemherkenning
en oplossing (De Jong en De Vries, 2003). Uit dit onderzoek kan niet worden geconcludeerd welke
van de twee opties van toepassing is voor gemeente Zelzate.
Samenwerking Gent en Zelzate
Dat er nauwelijks sprake is van samenwerking tussen gemeente Gent en Zelzate kan voornamelijk
verklaard worden door de aanwezige bevoegdheden. Binnen Vlaanderen is het planningstelsel
voornamelijk hiërarchisch opgebouwd waarbij veel bevoegdheden op hogere schaalniveaus gelegen
zijn (De Jong en De Vries, 2003; Van Wijk, 2010). Gemeente Gent en gemeente Zelzate hoeven dus
niet hun ruimtelijke plannen op elkaar af te stemmen. Dit wordt geregeld op het niveau van de
Provincie Oost-Vlaanderen of op het niveau van het Vlaams Gewest (W. de Zutter, interview bijlage
II, 2 maart 2011; Van Wijk interview bijlage II, 8 april 2011). De beleidsmakers bij beide gemeenten
zijn voornamelijk uitvoerend bezig met de plannen die vanuit hogerhand opgelegd zijn waarbij de
onderlinge afstemming dus al geregeld is (W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). De
afstemming op ruimtelijk vlak vindt dus niet in onderling overleg plaats tussen de gemeenten maar
loopt voornamelijk via de Provincie Oost-Vlaanderen (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart
2011). Deze hiërarchische structuur is te herleiden tot het culturele aspect van machtsafstand. In
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Vlaanderen is er sprake van een grote machtsafstand (Hofstede, 2001) en dit is terug te zien in het
ruimtelijk beleid (De Vries, 2002). In Nederland daarentegen heerst veel meer een overlegcultuur
waarbij overheden onderling de dialoog aangaan. In Vlaanderen ontbreekt deze overlegcultuur en
wordt er van de gemeenten meer uitvoerend werk verwacht (Van Wijk, 2010). Dat er niet wordt
samengewerkt op het gebied van demografische veranderingen heeft dus ook meerdere oorzaken.
Allereerst is dit geen zaak van de gemeenten maar van de hogere overheden gezien de hiërarchische
sturing (Van Wijk, 2010). Daarnaast is het thema demografische veranderingen nog niet belangrijk
genoeg bevonden om het op de agenda van hogere overheden te krijgen (Van Wijk interview bijlage
II, 8 april 2011). Ook dit is te herleiden naar de probleemherkenning en oplossing volgens De Jong en
De Vries (2002). Aangezien de demografische veranderingen nog in de toekomst liggen, en dus nog
niet hebben geleid tot problemen, is er nog nauwelijks reden om hier al beleid voor op te stellen en
hierbij te gaan samenwerken (Van Wijk, 2010). Wanneer de demografische veranderingen
daadwerkelijk zullen leiden tot ruimtelijke problemen zal het thema op de agenda komen van de
verschillende overheden (Van Wijk interview bijlage II, 8 april 2011). Dat het nog niet als probleem
wordt gezien wordt bevestigd door de reacties van gemeente Gent (W. de Zutter, interview bijlage II,
2 maart 2011) en gemeente Zelzate (A. Bunneghem, interview bijlage II, 1 maart 2011). Daarnaast
wordt de kanttekening gemaakt door De Jong en De Vries (2002) dat men gezien de hiërarchische
sturing, en de daarbij horende machtsafstand, niet snel naar een hogere overheid toe zal stappen om
een probleem aan te kaarten. Dit beeld wordt bevestigd door de machtsafstand die aanwezig is bij
Vlamingen volgens Hofstede (2001).
7.3 Analyse regionaal niveau
Na de analyse op lokaal niveau te hebben uitgevoerd kan worden gesteld dat er op gemeentelijk
niveau weinig samenwerking aanwezig is. Een voorname reden hiervan is gebleken dat de
samenwerking voornamelijk loopt op hogere schaalniveaus. De bevindingen die hierbij zijn opgedaan
zullen hieronder geanalyseerd worden per samenwerkingsverband.
EURES
Nu de samenwerking op gemeentelijk niveau geanalyseerd is zal er gekeken worden naar de hogere
schaalniveaus. Allereerst zal het EURES, het samenwerkingsverband wat tracht de grensproblematiek
te verminderen, worden bekeken. Zowel de Provincie Zeeland als de Provincie Oost-Vlaanderen zijn
betrokken binnen dit samenwerkingsverband. Het EURES is geen ruimtelijk samenwerkingsverband
en zal dus ook niet resulteren in grensoverschrijdende projecten. Volgens alle ondervraagde
beleidsmakers vormen de juridische, fiscale en overige verschillen in wetgeving wel degelijk een
barrière voor grensoverschrijdende samenwerking. Daarom wordt via het EURES getracht deze
belemmeringen te reduceren en weg te werken en het voor burgers inzichtelijker te maken wat er
benodigd is voor grensarbeid en gerelateerde zaken (website Eures Scheldemond, geraadpleegd op 1
juli 2011). Navraag bij het EURES leert dat er veel behoefte is aan hun diensten van burgers met
vragen (persoonlijk contact medewerker EURES Scheldemond, 27 juni 2011). Ook de Provincie
Zeeland en de Provincie Oost-Vlaanderen bevestigen dat zij positieve signalen ontvangen vanuit de
maatschappij en vanuit het bedrijfsleven over de service die EURES Scheldemond levert (E. Piqueur,
interview bijlage III, 4 mei 2011; A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). Op het gebied van het
aanpassen van grensproblematiek zijn er minder resultaten geboekt. Dit wordt met name
veroorzaakt door het feit dat het gaat om nationale, en soms zelfs Europese wetgeving, die niet
eenvoudig te wijzigen is (persoonlijk contact medewerker EURES Scheldemond, 27 juni 2011; E.
Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Naast het feit dat nationale wetgeving wijzigen een
ingrijpend proces is, wordt er ook op gewezen dat de problematiek in de grensregio’s vaak niet
prioriteit heeft op nationaal niveau. Voor Nederland en Belgie geldt dat de nationale overheden in
respectievelijk Den Haag en Brussel niet in de nabijheid liggen van een grensregio. De problematiek
uit de grensregio’s speelt daar dus niet direct en dit wordt ook zo ervaren door de beleidsbepalers in
de grensregio (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011; E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei
2011 ). Ook door Van Houtum wordt dit beeld bevestigd en hij geeft aan dat dit zeker van invloed is
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op de resultaten van aanpassing in wetgeving (H. van Houtum, interview bijlage II, 30 juni 2011).
Volgens de Euregio Scheldemond is het dan ook niet te verwachten dat er snel veranderingen
optreden hierin. Zij schetsen het beeld dat er de laatste jaren weinig resultaten zijn geboekt en dat er
geen inzichten zijn dat dit zou veranderen op termijn (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011 ).
Voor het EURES geldt dus dat zij een succesvolle samenwerking betekent op het gebied van inzicht
geven aan burgers en bedrijven betreffende grensoverschrijdende zaken. Op het gebied van het
verbeteren van de verschillen in wetgeving, die een vrije en mobiele arbeidsmarkt belemmeren, zijn
de resultaten echter beduidend minder aangezien dit zeer lastig te realiseren valt.
VLANED-overleg
Ook het VLANED-overleg, waarbij zowel Provincie Zeeland als Provincie Oost-Vlaanderen aan deel
nemen, wordt als positief ervaren. Volgens Provincie Zeeland is het verhelderend en creëert het
overzicht in datgene wat er over de grens gebeurt (A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). Uit
de laatste bijeenkomst in Maastricht is door alle aanwezigen ook het positieve effect benadrukt van
dit overleg (Benelux, 2007). In dit verslag valt ook te lezen dat men de planconsultatie over en weer
als positief ervaart maar dat er een behoefte bestaat om meer constructief samen te werken. Hierbij
wordt gedoeld op het gezamenlijk opzetten van ruimtelijke projecten over de grens. Deze behoefte
wordt opgenomen in het werkprogramma VLANED 2007. Zo zijn er op verschillende terreinen
projecten genoemd die kunnen bijdragen aan de grensoverschrijdende dimensie van een gebied
(Benelux, 2007). Het thema demografische veranderingen wordt echter niet genoemd. Hierbij moet
wel gezegd worden dat dit zich afspeelde in 2007. Sindsdien zijn er geen grote bijeenkomsten meer
geweest van de stuurgroep (website Benelux, geraadpleegd op 1 juni 2011). Volgens de Provincie
Zeeland worden er wel degelijk resultaten geboekt door middel van het VLANED-overleg (A. Drijgers,
interview bijlage III, 12 mei 2011). Door een betere afstemming van de projecten op elkaar ontstaat
er een betere invulling van de ruimte. Daarnaast ontstaat er door de kennisneming van elkaars
plannen ook minder concurrentie doordat er minder conflicterende, of juist exact dezelfde,
ontwikkelingen plaatsvinden (A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). Daarnaast is ook de
grensoverschrijdende actiekaart onlangs gerealiseerd waardoor er ook meer inzicht ontstaat in de
toekomstige ontwikkelingen van elkaar. Zodoende doet zich de mogelijkheid voor om ook verder in
de toekomst al rekening te kunnen houden met elkaars plannen. Ook bij deze actiekaart komt het
thema demografische veranderingen echter niet aan bod (Benelux, 2011). Verklaring hiervoor kan
zijn dat het VLANED-overleg zich voornamelijk focust op ruimtelijke projecten en niet zozeer op
beleidsstrategie. Het thema demografische veranderingen laat zich niet zo snel terugkomen in
ruimtelijke projecten maar zit juist meer in de beleidsmatige kant. Zoals gezegd ligt de focus binnen
het VLANED-overleg daarentegen vooral op de ruimtelijke projecten (Benelux, 2007).
RSD-overleg
Ook binnen het RSD zijn beide provinciën vertegenwoordigd. Het RSD is opgericht in 1999 en
vanwege enkele positieve evaluaties is het overleg telkens gecontinueerd (website RSD,
geraadpleegd op 1 juni 2011). Het tweede Delta-akkoord wat loopt tot en met 2011 heeft ingezet op
een diepere samenwerking en een brede ambitie om over de grens heen te durven kijken (RSD,
2005). Volgens de Provincie Zeeland heeft het RSD ook wel degelijk bijgedragen aan het realiseren
van grote grensoverschrijdende projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het plangebied (A.
Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). In het Activiteitenplan 2010 staat ook nadrukkelijk
vermeld dat men de ontwikkeling van de Rijn-Schelde Delta als uitgangspunt moet worden genomen
en de individuele belangen niet de boventoon mogen voeren (RSD, 2010). Daarnaast staat er in het
Activiteitenplan 2010 genoemd dat de grensoverschrijdende dimensie juist de kracht moet zijn van
het overleg (RSD, 2010). Het tweede Delta-akkoord is nog steeds van toepassing en er heeft dus nog
geen nieuwe evaluatie plaatsgevonden van de samenwerking. Ook de Provincie Zeeland benadrukt
dat een evaluatie noodzakelijk is alvorens vast te stellen hoe de samenwerking verloopt (A. Drijgers,
interview bijlage III, 12 mei 2011). De evaluatie van het eerste Delta-akkoord heeft in ieder geval
benadrukt dat er partijen aan tafel zitten van zowel Nederlandse als Belgische kant die bevoegdheid
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tot handelen hebben (RSD, 2010). Hierdoor is wel het resultaat behaald dat er daadwerkelijk
beslissingen genomen konden worden die in andere gevallen misschien niet zomaar gemaakt hadden
kunnen worden. Het RSD-overleg concentreert zich wel voornamelijk op de ontwikkeling van de regio
als havengebied (RSD, 2010). Hierdoor is de focus van het RSD-overleg wel voornamelijk op de
economische ontwikkeling van het gebied gericht en in mindere mate op de lokale ruimtelijke
ontwikkelingen. Het thema demografische veranderingen komt dan ook niet terug binnen het RSDoverleg (RSD, 2010). Toch kan het RSD-overleg wel gezien worden als een goed voorbeeld van
grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Volgens het RSD (2010) is dit
te verklaren doordat er gestreefd wordt naar een gezamenlijk belang, waarbij de verschillende leden
dit afzonderlijk van elkaar niet kunnen realiseren. Er is dus sprake van een groot gemeenschappelijk
belang. Volgens Perkmann (1999) is dit van essentieel belang voor een goede samenwerking. Naast
het feit dat er een gemeenschappelijk belang is, is het nog belangrijker dat dit zo wordt ervaren door
de betrokkenen (Perkmann, 1999).
Euregio Scheldemond
Binnen de Euregio Scheldemond zijn zowel de twee provinciën als de drie gemeenten door een eigen
afvaardiging vertegenwoordigd (Euregio Scheldemond, 2011). Door de betrokken partijen wordt de
rol van de Scheldemondraad als positief ervaren. Vanuit de Provincie Zeeland wordt gesteld dat de
Scheldemondraad daadwerkelijk constructief werkt en niet louter teert op de Interreg-middelen (M.
Klein-Hesseling, interview bijlage III, 4 mei 2011). Sinds enkele jaren werkt men actief samen en heeft
men verschillende belangrijke beleidsthema’s hoog op de agenda geplaatst. Een ander groot positief
aspect wat de Scheldemondraad heeft gerealiseerd is te spreken als een mond richting de nationale
overheden en Europa. Deze trend is er pas sinds enkele jaren en dit heeft geresulteerd in een
krachtigere lobby richting andere overheden (M. Klein-Hesseling, interview bijlage III, 4 mei 2011).
Volgens Mevr. Klein Hesseling (interview bijlage III, 4 mei 2011) is dit grotendeels te danken aan de
bereidheid van de drie provinciën om samen te werken en te kiezen voor gezamenlijke doelen.
Daarnaast is er ook sprake van een betere verstandshouding tussen de verschillende overheden
doordat men elkaar beter is gaan begrijpen. Volgens de Euregio Scheldemond waren de culturele
verschillen tussen Nederlanders en Vlamingen in het begin zichtbaar maar is hier een tendens
zichtbaar in (Euregio Scheldemond, 2011). Toen de Euregio Scheldemond net was opgericht liep de
onderlinge samenwerking heel stroef, en dit wordt voor een groot gedeelte toegeschreven aan de
culturele verschillen. Een treffend voorbeeld hiervan geeft Mevr E. Piqueur van de Euregio
Scheldemond aan:
“De Vlamingen wouden na afloop van de vergadering, tijdens de lunch, de belangrijke zaken regelen
tijdens een wat informele setting. De Nederlanders wouden dit echter niet, de zaken waren immers
toch al geregeld tijdens de vergadering. En na afloop was het dan best gezellig bij de lunch maar zo
ontstond er wrijving tussen de Nederlanders en Vlamingen. De Vlamingen hechten nou eenmaal
minder waarde aan de vergadering maar nemen de belangrijke besluiten tijdens de lunch en de
borrel”
Ondanks dat dit kleine dingen lijken kan dit wel degelijk grote invloed hebben op de samenwerking.
Het gaat de laatste jaren echter de goede kant op doordat men elkaar steeds beter kent en in
verschillende netwerken steeds tegenkomt (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Men
accepteert dus meer elkaars verschillen in cultuur en probeert hier rekening mee te houden.
Daarnaast geeft de Euregio Scheldemond zelf de aanvullende verklaring dat men meer het belang
van grensoverschrijdende samenwerking is gaan inzien en het feit dat je elkaar daarbij nodig hebt.
Dit zorgt ervoor dat je om de culturele verschillen heen moet werken, en deze zeker niet als
belemmering moet zien en zo gebeurt dit dan ook (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011).
Dit wordt echter betwist door de gemeente Terneuzen. Zij hebben de ervaring dat men echt wel
graag wil samenwerken, totdat er besluiten genomen moeten worden die niet overeenkomen met
het nationaal belang (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Zo kaart Dhr. De Ruijter aan dat
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er een plan was binnen de Euregio om samen te werken over de grens op een bepaald thema. Toen
het project nagenoeg rond was heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, die ook zitting heeft in de
Scheldemondraad, er alsnog een streep door gezet. Het nationaal belang kreeg hier toch voorrang op
gezamenlijk belang (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). Dit is een typisch voorbeeld
waarbij het culturele aspect van Hofstede (2001) en De Jong en De Vries (2002) aan bod komt.
Volgens beide onderzoeken scoren de Vlamingen hoog op het punt individualisme versus
collectiviteit. Ook hier wordt dus nadrukkelijk gekozen voor het nationale belang (het individu) in
plaats van voor het gezamenlijk belang (het collectief). Gemeente Terneuzen geeft aan dat dit niet
altijd het geval is maar benadrukt dat dit geen incident op zich is (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4
mei 2011). Zodoende is er een verschil in ervaring tussen de Euregio Scheldemond zelf en de
gemeente Terneuzen. Waar gemeente Terneuzen meent dat de individuele belangen soms de
boventoon voeren daar schetst de Euregio Scheldemond een beeld waarbij men sterk aan het
collectief denkt. Vanuit de Provincie Zeeland en Oost-Vlaanderen gaf men aan dat men weinig
problemen ervaart binnen de samenwerking van de Euregio Scheldemond.
Daarnaast zijn beide provinciën actief binnen de vakgroep RO/Milieu. In de praktijk blijkt echter dat
de vakgroep RO/Milieu niet functioneert (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). De reden
volgens haar dat deze samenwerking niet loopt is het feit dat de betrokkenen elkaar in andere
samenwerkingsverbanden al vaak genoeg zien. Zodoende is de vakgroep RO/Milieu eigenlijk
overbodig binnen de Euregio Scheldemond (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Een andere
reden waarom deze vakgroep niet loopt ligt volgens Mevr. Piqueur op het gebied van rolverdeling bij
de verschillende overheden. Daar waar men in Vlaanderen vooral een hiërarchische sturing hanteert
is ook de rol van de provinciën soms beperkt. In de praktijk betekent dit dat de Provincie Zeeland
vaak aan dezelfde tafel zit met meer bevoegdheden en macht dan de twee Vlaamse provinciën (E.
Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Zodoende is het lastig om samen te werken gezien de
beperkte beslissingsmacht van de Vlaamse provinciën, en helemaal de Vlaamse gemeenten (E.
Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Vaak beslissen de Belgische partners niet over de
financiële en beleidsmatige bevoegdheden, en zodoende loopt samenwerking vertraging op. Dit kan
regelmatig leiden tot onderlinge onbegrip (M. Klein-Hesseling, interview bijlage III, 4 mei 2011). Deze
ervaring sluit aan bij de gedachte van Van Wijk (2010). Ook hij heeft deze trend gesignaleerd, volgens
hem zou het effectiever zijn wanneer het Vlaams Gewest samenwerkt met de Provincie Zeeland (E.
van Wijk, interview bijlage II, 11 april 2011). Ook volgens De Jong en De Vries (2002) is er een verschil
in de verhouding tussen de overheden. Zij zien de situatie in Vlaanderen ook als een meer
hiërarchisch model waarbij de beslissingsbevoegdheid echter op het hoogste niveau ligt, dit in
tegenstelling tot in Nederland. Volgens Hofstede (2001) is deze trend terug te herleiden naar het
aspect machtsafstand. Binnen Vlaanderen heerst een beduidend grotere machtsafstand dan in
Nederland (Hofstede, 2001). Geconcludeerd kan dus worden dat de vakgroep RO/Milieu niet
functioneert binnen de context van de Euregio Scheldemond, hiervoor zijn enkele redenen
aangevoerd. Er is echter geen plan om deze vakgroep te wijzigen, op te heffen, of juist nieuw leven in
te blazen (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011).
Daarnaast zijn in de cluster Kanaalzonegemeenten de gemeenten Terneuzen, Zelzate en Gent
vertegenwoordigd. De Euregio beschrijft deze clusters als een platform waarbinnen allerlei aspecten
behandeld kunnen worden (Euregio Scheldemond, 2011). In de praktijk blijkt het echter voornamelijk
een platform waarbij ruimtelijke projecten gerealiseerd worden met een grensoverschrijdende lading
(website Benelux, geraadpleegd 2 juli 2011). Het eerder genoemde project met betrekking tot het
glastuinbouwcomplex in de gemeente Terneuzen is ook binnen dit cluster gestationeerd. Ditzelfde
geldt voor het project Bio-base, wat eerder in deze paragraaf wordt geanalyseerd (Interreg
Vlaanderen-Nederland, 2007b). In de praktijk blijkt echter dat er geen sprake is van een bepaald
cluster, er is niet echt sprake van een officieel samenwerkingsverband binnen dit cluster. Men
probeert juist informeel overleg en bepaalde projecten onder een bepaalde noemer te kunnen
plaatsen (website Euregio Scheldemond, geraadpleegd op 2 juli 2011). Zodoende kan geconcludeerd
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worden dat het cluster Kanaalzonegemeenten in werkelijkheid een ander karakter heeft dan het op
papier doet vermoeden. De indruk wordt gewekt dat het om een formele overlegstructuur gaat, in
de praktijk zijn het juist allerlei verschillende zaken ondergebracht binnen dit cluster. Deze indruk
wordt bevestigd door zowel gemeente Terneuzen als Gent (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei
2011; W. de Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011).
In zijn totaliteit bestaat de Euregio Scheldemond bestaat dus uit meerdere overlegstructuren met
telkens een andere samenstelling. Opvallend is dat er grote verschillen bestaan tussen de manier
waarop de verschillende clusters en vakgroepen functioneren. Volgens de Euregio zelf en de
Provincie Oost-Vlaanderen functioneert de Scheldemondraad goed. Gemeente Terneuzen plaatst
hier echter een kritische kanttekening bij met betrekking tot de inzet van nationale belangen. Wat
wel benadrukt wordt vanuit alle partijen is dat er sprake is van bepaalde cultuurverschillen, en dat
het in sommige gevallen lastig is om hierdoor grensoverschrijdende samenwerking aan te gaan. Deze
cultuurverschillen komen terug bij zaken als beslissingsbevoegdheid en de wijze waarop besluiten
worden genomen. Toch menen de mensen van de Euregio dat dit aan de beterende hand is en dat
men steeds beter op de hoogte raakt van elkaars gebruiken. De vakgroep RO/Milieu blijkt in de
praktijk geen betekenis te hebben, binnen deze vakgroep wordt niet of nauwelijks samengewerkt.
Volgens de Euregio Scheldemond zelf komt dit doordat de afgevaardigden elkaar al genoeg spreken
in andere samenwerkingsverbanden. Hierdoor vervalt het nut van de vakgroep RO/Milieu. Daarnaast
wordt een verschil in institutionele context als reden aangevoerd voor de ontbrekende
samenwerking hierbinnen. De machtsverhoudingen binnen de verschillende overheidslagen zijn zeer
verschillend tussen beide landen waardoor de mogelijkheden tot samenwerking worden
gereduceerd. Het cluster Kanaalzonegemeenten blijkt in de praktijk geen formele overlegstructuur.
Het kan meer getypeerd worden als een overkoepelende naam voor verschillende vormen van
informele samenwerking en realisatie van gezamenlijke projecten binnen de Kanaalzone.
Interreg Vlaanderen-Nederland
Het Interreg-programma is dus met name een financiële ondersteuning van grensoverschrijdende
plannen en projecten (Interreg Vlaanderen-Nederland, 2007a). Volgens alle betrokkenen was er
sprake van een goede afstemming tussen de Interreg-middelen en de plannen vanuit de Euregio
Scheldemond (M. Klein-Hesseling, interview bijlage III, 4 mei 2011). Deze afstemming werd
gerealiseerd door personen van de Euregio Scheldemond te stationeren in hetzelfde gebouw als
waar de medewerkers van Interreg werkzaam zijn. Nu Interreg Vlaanderen-Nederland grensbreed is
geworden, en er dus meerdere provinciën bij het plangebied betrokken werden, kon de situatie
gelukkig gehandhaafd blijven waardoor de afstemming nog steeds als voorheen geregeld is (M. KleinHesseling, interview bijlage III, 4 mei 2011). Daarnaast is er ook overlap ontstaan tussen de functies
van de medewerkers. Zo bleken beide geïnterviewden zowel werkzaam voor een van de provinciën
als voor het Interreg-programma (M. Klein-Hesseling, interview bijlage III, 4 mei 2011). Zodoende is
een goede onderlinge afstemming gewaarborgd.
De volgende vraag is in hoeverre het Interreg-programma bijdraagt aan een goede
grensoverschrijdende samenwerking. Volgens de Euregio Scheldemond is de bijdrage van het
Interreg-programma van groot belang. Zij menen dat er voor het gezamenlijk opzetten van plannen
en projecten ook financiele ondersteuning noodzakelijk is (Euregio Scheldemond, 2011). Door het feit
dat de Interreg-middelen bijdragen aan de doorgang en voortgang van projecten kunnen er ook
resultaten behaald worden. Zodoende dragen de Interreg-middelen bij aan het opzetten van een
goede samenwerking op ruimtelijk vlak. Zonder de Interreg-middelen zouden er immers lastiger
resultaten geboekt kunnen worden (M. Klein-Hesseling, interview bijlage III, 4 mei 2011). Daarnaast
herkent de Euregio Scheldemond een prikkelende werking van het Interreg-programma om samen te
werken. De Interreg-middelen zijn immers slechts beschikbaar wanneer er sprake is van projecten
die grensoverschrijdend zijn (Interreg Vlaanderen-Nederland, 2007a). Door samen te werken met
partijen over de grens komen er middelen beschikbaar die anders niet beschikbaar zouden zijn.
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Zodoende ontstaan er kansen om ruimtelijke projecten en plannen te realiseren, die anders wellicht
geen doorgang zouden kunnen vinden of aanzienlijk duurder zouden zijn. Deze financiële prikkel
vanuit Interreg maakt het dus dat instanties eerder geneigd zijn samen te werken (E. Piqueur,
interview bijlage III, 4 mei 2011).
Het is lastig om een algemeen beeld te schetsen van de gerealiseerde projecten waaraan het Interreg
heeft bijgedragen. Er zijn zowel projecten gerealiseerd die zeer succesvol waren en er zijn minder
succesvolle projecten geweest (Interreg Vlaanderen-Nederland, 2007a). Doel van dit onderzoek is
echter niet om te kijken naar de bijdrage van het project aan de ruimtelijke situatie maar naar de
samenwerking voorafgaand aan de realisatie van het project. Interreg stelt duidelijke eisen aan een
projectaanvraag met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking. Men geeft aan dat in alle
fasen van het proces grensoverschrijdende samenwerking zichtbaar moet zijn en dat er een actieve
participatie moet plaatsvinden van de betrokken partijen (Interreg Vlaanderen-Nederland 2007b).
Volgens Interreg zelf zijn de partijen zich hiervan bewust en wordt dit in de praktijk ook echt
toegepast (M. Klein-Hesseling, interview bijlage III, 4 mei 2011).
Het project ‘Bio-base’ is eerder in deze paragraaf al besproken. Het project ‘Dc Noise’ is afkomstig uit
het Noordzee-programma. Dit betekent dus concreet dat het niet specifiek op een regio gericht is
maar vrij algemeen van aard. Volgens gemeente Terneuzen is het nut van het project vrij beperkt.
Het richt zich op regio’s waarbinnen demografische veranderingen optreden (website Dc Noise,
geraadpleegd op 2 juni 2011). Zij probeert deze regio’s van informatie te voorzien en deze informatie
te delen. Er is geen sprake van een constructieve bijdrage aan een oplossing voor het probleem, het
moet dus gezien worden als een kennisuitwisselingsorgaan (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei
2011). Zodoende is ook het enige aspect waarop wordt samengewerkt de uitwisseling van
informatie. Een voorbeeld van concrete grensoverschrijdende samenwerking kan dit dus ook niet
genoemd worden. Aangezien dit het enige project vanuit Interreg is wat gericht is op demografische
veranderingen, kan er verondersteld worden dat de bijdrage vanuit Interreg gedeeltelijk aanwezig is.
Enerzijds wordt er ingezet op kennisuitwisseling tussen overheden onderling. Men probeert dus wel
het thema onder de aandacht te brengen en hieraan een actieve bijdrage te leveren. Anderzijds
resulteert dit niet in concrete samenwerkingsverbanden of het gezamenlijk opzetten van ruimtelijk
beleid of projecten. De koppeling naar de specifieke regio’s wordt niet gemaakt, het blijft globaal van
aard (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011).
Aangezien de looptijd van het Interreg IV-programma Vlaanderen-Nederland doorgaat tot 2013 zijn
er nog geen concrete evaluaties van de behaalde doelstellingen aanwezig. Ook de projecten zijn nog
niet geëvalueerd. Dit zal pas na afloop van het hele Interreg-programma gebeuren (Interreg
Vlaanderen-Nederland, 2007a).
Concluderend gezien kan dus worden gesteld dat het Interreg wel degelijk een bijdrage levert aan
grensoverschrijdende samenwerking. Door middel van financiële ondersteuning worden partijen
dichter bij elkaar gebracht en onderstaat er een groter belang om samen te werken. De resultaten
van voorgaande Interreg-programma’s waren positief en hebben geleid tot een verbeterde
samenwerking tussen verschillende instanties over de grens (Interreg Vlaanderen-Nederland, 2007a).
Daarnaast is er ook een goede afstemming tussen de medewerkers van Interreg en die van de
Euregio Scheldemond waardoor de financiele ondersteuning goed aansluit bij de visie en de
projecten die voortkomen uit de Scheldemondraad (M. Klein-Hesseling, interview bijlage III, 4 mei
2011). Interreg ziet ook sterk toe dat haar middelen gebruikt worden ter ondersteuning van
grensoverschrijdende zaken. Hierbij worden vanuit Interreg zelf ook eisen gesteld aan de wijze
waarop grensoverschrijdende samenwerking plaatsvindt. Volgens Interreg heeft dit ook
daadwerkelijk geleid tot verbeterde grensoverschrijdende samenwerking (M. Klein-Hesseling,
interview bijlage III, 4 mei 2011). Het enige concrete project wat ingaat op demografische
veranderingen is ‘Dc Noise’. Dit project voorziet echter alleen in informatie, en de uitwisseling
daarvan tussen overheden onderling. Het project draagt dus niet bij aan een daadwerkelijke
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grensoverschrijdende aanpak voor demografische veranderingen. Het is slechts bedoeld om de
diverse overheden beter te informeren over het thema demografische veranderingen. Zodoende is
de impact daarvan op de lokale overheden binnen een dergelijke regio beperkt. Volgens gemeente
Terneuzen levert het, naast nieuwe informatie, weinig praktische zaken op voor een krimpregio (R.
de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011).
7.4 Theorie
In deze paragraaf zal de empirie worden gespiegeld aan het theoretisch kader. Er zal een relatie
gelegd worden tussen de grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk, en de wijze waarop de
theorie grensoverschrijdende samenwerking omschrijft. Dit zal getoetst worden door middel van het
toepassen van de vier kenmerken van Perkmann (1999), welke volgens hem belangrijk worden
geacht bij een goede grensoverschrijdende samenwerking. Belangrijk aspect hierbij is dat deze
theorie voorkomt uit de ‘cross border cooperation approach’ (Van Houtum, 2000). Zijn theorie is
gestoeld op het gedachtegoed vanuit het neo-institutionalisme. Deze benadering ziet de grens als
barrière voor interactie, maar daarentegen ook als kans voor contact en integratie. De vier punten
zullen hieronder per punt besproken worden.
1. “Samenwerking over de grens heen wordt gezien als een verzamelde uitkomst van diverse, relatief
gedecentraliseerde processen van de institutionaliseringconstructie door de betrokkenheid van nietlokale actoren. Ten gevolge van de acties van de betrokkenen is de institutionele context zelf ook aan
veranderingen onderhevig wat resulteert in onomkeerbare en historisch specifieke wegen”.
Dit kenmerk is zeker waarneembaar in de aanwezige vormen van grensoverschrijdende
samenwerking. In het verleden zijn er zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau diverse
formele en informele samenwerkingsverbanden geweest (Euregio Scheldemond, 2011). Nagenoeg
alle overlegstructuren van grensoverschrijdende samenwerking binnen het onderzoek zijn het
resultaat van een wijziging van informeel overleg naar het opzetten van een officiële structuur voor
het overleg. De enige vormen van samenwerking die niet verankerd zijn in een officieel
samenwerkingsverband zijn de samenwerking tussen gemeente Terneuzen en gemeente Zelzate, en
daarnaast de samenwerking tussen gemeente Zelzate en gemeente Gent. Bij de overige
samenwerkingsverbanden is sprake van een samenwerking binnen een officiële institutionele
context. De institutionele context zelf is ook aan verandering onderhevig geweest. Een voorbeeld
hiervan is het EURES. Waar voorheen sprake was van informatievoorziening op gemeentelijk niveau
zijn nu ook de provinciën betrokken bij de informatievoorziening. Dit heeft geleid tot de oprichting
van het EURES (website EURES Scheldemond, geraadpleegd op 2 juli 2011).
2.” De totstandkoming of wijziging van instellingen beïnvloedt normaliter de kansen en beperkingen
van actoren bij het nastreven van hun agenda’s. Instellingen zijn nooit geheel neutraal. Zij
bevoorrechten bepaalde actoren en bepaalde strategische agenda’s ten faveure van andere”.
Dit punt wordt binnen de verschillende samenwerkingsverbanden niet ervaren. Er is geen sprake van
een situatie waarbij een bepaalde partij meer macht heeft of juist minder dan een ander. Uiteraard
moet dit wel bezien worden binnen de normale verhoudingen tussen de verschillende instituties
onderling. Binnen de samenwerkingsverbanden in het onderzoeksgebied zelf zijn dus geen scheve
machtsverhoudingen zichtbaar. Dit geldt echter wel voor het onderzoeksgebied als geheel binnen de
nationale context. Zowel de Euregio Scheldemond en de Provincie Oost-Vlaanderen (E. Piqueur,
interview bijlage III, 4 mei 2011) als de Provincie Zeeland (Klein Hesseling, interview bijlage III, 4 mei
2011) ervaren dit. Zij menen dat de problematiek in deze grensregio zich toch afspeelt op grote
afstand van de nationale overheden. Door deze afstand wordt de problematiek minder snel serieus
en urgent gezien als de problematiek die zich in de Randstad en rondom Brussel voordoet. Waar de
betrokkenen dit zo ervaren wordt dit beeld ook herkend door de wetenschap (H. Van Houtum
interview bijlage III, 30 juni 2011). Zodoende is de conclusie dat er bij de instituties die werkzaam zijn
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binnen het onderzoeksgebied geen verschil in macht waarneembaar is. Wanneer de gehele regio
echter naar buiten treedt, wordt er meer macht en belang toegekend aan de overige regio dan aan
deze grensregio. Dit heeft invloed op de strategische agenda van de nationale overheden waardoor
belangrijke problematiek in de Kanaalzone (en de gehele regio Scheldemond) toch onderbelicht blijft.
3. “De effecten van instituties op sociale processen over het algemeen staan centraal bij bestuur
evenals kwesties met betrekking tot begeleiding, sturing en regelgeving. Het belang hierbij is het
samen laten komen van een groot aantal acties tot een coherent effect op bepaalde processen”.
Bij elk samenwerkingsverband zijn doelen opgesteld en wordt er gehandeld vanuit een vooraf
vastgelegde visie. Deze zijn telkens vastgelegd in officiële beleidsdocumenten. Bij geen van de
samenwerkingsverbanden zijn deze doelen gewijzigd of verwijderd. Wel is er na afloop van een
projectperiode telkens geëvalueerd, wat heeft geresulteerd in een nieuw actieprogramma met
aangescherpte doelen. Deze strategie is bij alle samenwerkingsvormen gehanteerd. In deze
strategieën is geprobeerd koppelingen te leggen tussen verschillende beleidsdoeleinden. Zo wordt er
bijvoorbeeld binnen het RSD-overleg getracht een koppeling te maken tussen de thema’s economie,
mobiliteit, ecologie, cultuur, toerisme en recreatie (website RSD, geraadpleegd op 27 juni 2011).
Zodoende ontstaat er een integrale benadering en worden verschillende acties gekoppeld om te
komen tot een bepaald resultaat. Daarnaast staan ook de kwesties met betrekking tot begeleiding,
sturing en regelgeving centraal. In de verschillende beleidsdocumenten van de verschillende
instanties staat uitgebreid beschreven op welke wijze dit alles geregeld is. Een van de prominente
rollen van de Euregio Scheldemond is zelfs het faciliteren van de verschillende deelnemers (E.
Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011).
4. “Als laatste wordt verwezen naar het altijd aanwezige cirkelverband tussen de actoren en
instellingen. Enerzijds ervaren actoren een veelheid van mogelijke acties die door de instellingen
worden gecreëerd waar zij deel van uit maken. Anderzijds beïnvloeden de instellingen de constituties
van de actoren”.
Binnen dit aspect speelt de grens een grote rol. Dit vanwege het feit dat de Kanaalzone bestaat uit
twee verschillende landen en dus twee verschillende vormen van constituties. Hierdoor ontstaat er
een extra dimensie aan samenwerking die niet wordt ervaren bij binnenlandse samenwerking
(Perkmann, 2003). Dit zorgt ervoor dat wanneer men wil samenwerken er rekening gehouden moet
worden met deze verschillen tussen de instituties. Enerzijds kan dit als een belemmering ervaren
worden. Het cirkelverband wat Perkmann (1999) hier beschrijft benadrukt ook dat dit juist weer
nieuwe kansen biedt. Door het feit dat deze verschillen aanwezig zijn ontstaan er juist ook kansen
voor het gebied door verschillende ondersteuningsvormen. Concreet voor de Kanaalzone betekent
dit concreet dat er mogelijkheden liggen met betrekking tot Interreg-middelen. Wanneer de
Kanaalzone zich zou beperken tot een land zouden deze middelen niet beschikbaar zijn, er moet
immers een grensoverschrijdend aspect zijn (Interreg Vlaanderen-Nederland, 2007b). Daarnaast is er
juist door de institutionele verschillen in de grensregio ook een Euregio Scheldemond binnen het
gebied aanwezig. Zodoende is het cirkelverband dus aanwezig waarbij er instituties ontstaan die
worden gecreëerd door de verschillen tussen beide landen, anderzijds veranderen deze instituties
ook weer door de beïnvloeding vanuit deze nieuw gecreëerde instituties.
Geconcludeerd kan worden dat de praktijk op drie van de vier punten overeenkomt met de theorie
van Perkmann (1999). Slechts op het punt wat Perkmann (1999) benoemt als verschil in
machtsverhoudingen is niet overeenkomstig met de resultaten uit de casus. Hierbij is een verschil in
intern en extern blikveld. Intern binnen de casus zijn er geen scheve machtsverhoudingen. Wanneer
extern gekeken wordt toont de praktijk dat er wel een verschil aanwezig is in machtsverhouding
binnen de nationale context. Hierbij wordt het belang van een grensregio minder urgent gezien dan
het belang van een meer centraal gelegen regio (H. van Houtum, interview bijlage III, 30 juni 2011).
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7.5 Samenvatting
Het GOL Gent-Terneuzen is opgericht in 2007 maar de doelstelling om het verder te ontwikkelen is
voorlopig nog niet gehaald. Er zijn wel concrete plannen om de samenwerking alsnog verder uit te
breiden (Gemeente Gent, 2011). Men wil eerst de knelpunten qua wetgeving, juridische zaken en
fiscale zaken wegwerken zodat er effectiever samengewerkt kan worden. Tussen gemeente
Terneuzen en Zelzate is ruimtelijke samenwerking aanwezig. Ondanks informele toenadering richting
elkaar heeft dit nog niet geresulteerd in een concrete samenwerking. Navraag leert dat gemeente
Zelzate toch het belang niet groot genoeg acht om op ruimtelijk vlak intensief samen te werken,
ditzelfde geldt voor samenwerking omtrent demografische veranderingen (A. Bunneghem, interview
bijlage II, 1 maart 2011). Aangezien gemeente Zelzate zichzelf ziet als een groeigemeente meent zij
dat samenwerking met een krimpgemeente (Terneuzen) geen meerwaarde biedt. Volgens van
Houtum (interview bijlage III, 30 juni 2011) is dit echter juist een reden om samen te werken.
Bevolkingsprognose toont echter wel aan dat ook gemeente Zelzate op termijn te maken krijgt met
demografische veranderingen (SVR, 2008). Toch erkent gemeente Zelzate niet dat zij op termijn gaan
krimpen, dit kan enerzijds duiden op ontkenning (Korsten en Goedvolk,2008) of het hanteren van
een korte tijdshorizon bij ruimtelijke planning (De Jong en De Vries, 2003). Tussen gemeente Gent en
gemeente Zelzate vindt ook geen ruimtelijke samenwerking plaats. In Vlaanderen is er sprake van
een sterk hiërarchische sturing en de afstemming tussen gemeenten gebeurd dus ook op provinciaal
of gewestelijk niveau (Van Wijk, 2010; De Jong en De Vries, 2003). De rol van de gemeenten bij het
opstellen van eigen beleid is vrij beperkt, de werkzaamheden van de gemeenten in Vlaanderen zijn
meer uitvoerend van aard (Van Wijk, 2010).
Op regionaal vlak zijn er meerdere samenwerkingsverbanden. Het EURES Scheldemond tracht om de
barrières omtrent grensarbeid te versoepelen (website EURES, geraadpleegd 2 juli 2011). Dit is
echter in de praktijk lastig te realiseren. Voornamelijk omdat er sprake is van Europese wetgeving die
niet zomaar veranderd kan worden en aangezien het grensproblematiek is die vaak geen prioriteit
heeft bij de landelijke overheden (Van Houtum, interview bijlage III, 30 juni 2011). De samenwerking
wordt echter door de beide provinciën wel als zinvol en succesvol ervaren. In het VLANED-overleg
werken beide provinciën ook samen. Beide provinciën menen dat er sprake is van een goede
samenwerking binnen het VLANED-overleg. Door dit overleg ontstaat er meer inzicht in elkaars
beleid en projecten in de nabije toekomst. Zodoende werkt men minder elkaars plannen tegen maar
kan er juist sprake zijn van versterkende effecten (A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011).
Doordat de samenwerking als positief ervaren wordt is het VLANED-overleg ook verlengd en
uitgebreid tot de gemeenten onderling (A. Drijgers, interview bijlage III, 12 mei 2011). Binnen het
RSD-overleg ligt de focus met name op de economische ontwikkeling van de regio als havengebied
(RSD, 2010). Men legt hier binnen de nadruk op grensoverschrijdende samenwerking als belangrijk
aspect en meerwaarde van het overleg. Volgens de evaluatie van het RSD zelf (2010) is de
samenwerking succesvol gebleken. Volgens de evaluatie is dit te verklaren doordat er gestreefd
wordt naar een gezamenlijk belang, waarbij de verschillende leden dit afzonderlijk van elkaar niet
kunnen realiseren. Er is dus sprake van een groot gemeenschappelijk belang, wat ook zo wordt
ervaren door de verschillende deelnemers (RSD, 2010).
Binnen de Euregio Scheldemond zijn verschillende instanties betrokken die elk ook
vertegenwoordigd zijn in een of meerdere overlegstructuren (Euregio Scheldemond, 2011). De
relevanten organen voor dit onderzoek zijn de Scheldemondraad, de cluster Kanaalzonegemeenten
en de vakgroep RO/Milieu. Volgens de Euregio Scheldemond zelf waren er in het verleden wel
culturele verschillen waarneembaar waardoor samenwerking soms stroef verliep. Er ontstond
onbegrip richting elkaar, voornamelijk omdat men niet goed op de hoogte was van de culturele
verschillen. Inmiddels verloopt de samenwerking soepeler doordat men beter op de hoogte is van de
verschillen en men naar elkaar toe gegroeid is (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Volgens
Mevr. Klein Hesseling (interview bijlage III, 4 mei 2011) is dit grotendeels te danken aan de
bereidheid van de drie provinciën om samen te werken en te kiezen voor gezamenlijke doelen.
Volgens gemeente Terneuzen is er in sommige gevallen echter wel sprake van het prefereren van het
eigen belang boven het collectief belang (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011). De Euregio
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Scheldemond zelf herkent zich niet in dit beeld (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). De
cluster Kanaalzonegemeenten blijkt echter in de praktijk geen officieel orgaan. Er is niet echt sprake
van een officieel samenwerkingsverband binnen dit cluster. Men probeert juist informeel overleg en
bepaalde projecten onder een bepaalde noemer te kunnen plaatsen (website Euregio Scheldemond,
geraadpleegd op 2 juli 2011). Zodoende kan informeel overleg gevoerd worden en kan dit geplaatst
worden binnen een institutionele context (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011; W. de
Zutter, interview bijlage II, 2 maart 2011). Daarnaast zijn beide provinciën actief binnen de vakgroep
RO/Milieu. In de praktijk blijkt echter dat de vakgroep RO/Milieu niet functioneert (E. Piqueur,
interview bijlage III, 4 mei 2011). Reden hiervoor is dat men elkaar al vaker ontmoet in een andere
context waardoor deze vakgroep overbodig is (E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011). Het
Interreg-programma kan met name gezien worden als een financiële ondersteuning van
grensoverschrijdende plannen en projecten (Interreg Vlaanderen-Nederland, 2007a). Volgens de
Euregio Scheldemond is de bijdrage van het Interreg-programma van groot belang. Zij menen dat er
voor het gezamenlijk opzetten van plannen en projecten ook financiele ondersteuning noodzakelijk is
(Euregio Scheldemond, 2011). Interreg stelt wel de voorwaarde dat projecten pas in aanmerking
komen voor ondersteuning wanneer er daadwerkelijk een grensoverschrijdend aspect is. Deze
financiële prikkel vanuit Interreg maakt het dus dat instanties eerder geneigd zijn samen te werken
(E. Piqueur, interview bijlage III, 4 mei 2011).
Het aspect demografische veranderingen is echter nauwelijks terug te vinden binnen de analyse van
de verschillende samenwerkingsverbanden. Het enige concrete project is ‘Dc Noise’, wat onderdeel
uitmaakt van het Noordzee-programma van Interreg (website Dc Noise, geraadpleegd op 2 juli 2011).
Dit project is echter informatief van aard en tracht niet bij te dragen aan een concrete samenwerking
tussen verschillende overheden (Interreg Vlaanderen-Nederland, 2007b). Zodoende wordt het
praktisch nut van dit project als vrij beperkt ervaren (R. de Ruijter, interview bijlage III, 4 mei 2011).
Wanneer de theorie van Perkmann (1999) naast de analyse wordt gelegd blijkt dat de
grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen op drie van de vier toetsingscriteria
overeenkomt. Slechts het punt van neutraliteit van de instellingen wordt anders ervaren dan de
manier waarop Perkmann (1999) dit omschrijft. Er is hierbij wel het verschil tussen interne en
externe werking. Intern is er geen sprake van verschillende machtsverhoudingen, in zoverre dat dit
door de betrokken partijen niet wordt ervaren. Extern is de positie van de gehele regio echter niet
geheel neutraal wanneer wordt gekeken naar de nationale overheden. De problematiek in de
grensregio’s wordt minder prioritair gezien dan de problematiek in de meer centraler gelegen regio’s
(H. van Houtum, interview bijlage III, 30 juni 2011).
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Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen
8.1 Inleiding
In dit laatste hoofdstuk zal er een antwoord worden gegeven op de vraagstelling zoals geformuleerd
in hoofdstuk 1. Indirect zijn de antwoorden al gegeven in de hoofdstukken vier t/m zeven. In dit
hoofdstuk zullen de antwoorden specifiek worden vermeld en gerelateerd aan de onderzoeksvragen.
Iedere deelvraag zal apart worden beantwoord wat vervolgens resulteert in een beantwoording van
de hoofdvraag. Deze conclusies vormen het sluitstuk van dit onderzoek.
In paragraaf 8.2 worden de conclusies weergegeven. Hierin zal elke deelvraag afzonderlijk worden
beantwoord en tot slot ook de hoofdvraag van dit onderzoek. Vervolgens worden er in paragraaf 8.3
aanbevelingen gedaan. Enerzijds worden er aanbevelingen gedaan met betrekking tot de
onderzoeksresultaten aan de betrokken partijen. Anderzijds worden er aanbevelingen gedaan tot
vervolgonderzoek. Tot slot wordt in paragraaf 8.4 een reflectie op dit onderzoek uitgevoerd. Hierbij
zal worden gekeken naar de validiteit, de betrouwbaarheid en de triangulatie van het onderzoek
zoals uiteengezet in hoofdstuk 2.
8.2 Conclusies
Het onderwerp van deze masterthesis is de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van
demografische veranderingen. Hierbij staan vier thema’s centraal; grensoverschrijdende
samenwerking, demografische veranderingen, collaborative planning en de bedrijfsadministratieve
cultuur. Aan de hand van deze vier thema’s is een theoretisch kader gevormd wat het perspectief
vormt van waaruit het onderzoeksvraagstuk bekeken wordt. De theoretische inzichten zijn tegenover
de empirische resultaten geplaatst en dit heeft geresulteerd in de uitkomsten van dit onderzoek. Dit
is gedaan om de doelstelling van het onderzoek te kunnen behalen, welke hieronder nogmaals staat
weergegeven:
“Doel van het onderzoek is het interpreteren van de grensoverschrijdende samenwerking binnen de
Kanaalzone op het gebied van demografische veranderingen, door middel van het uitvoeren van een
uitgebreide casestudy, teneinde conclusies te kunnen trekken en aanbevelingen te kunnen doen ter
verbetering van deze grensoverschrijdende samenwerking op ruimtelijk gebied.”
Deze doelstelling vormt de basis voor de gekozen vraagstelling van het onderzoek. De hoofdvraag die
hierbij beantwoord dient te worden is de volgende:
“Hoe is de huidige grensoverschrijdende samenwerking, met betrekking tot de ruimtelijke opgave bij
demografische veranderingen binnen de Kanaalzone vormgegeven en op welke wijze kan deze
grensoverschrijdende samenwerking verbeterd worden teneinde een betere ruimtelijke omgeving te
realiseren”
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er deelvragen opgesteld die gezamenlijk een
antwoord dienen te vormen op de hoofdvraag. Hieronder zullen de deelvragen afzonderlijk worden
vermeld en zullen de antwoorden die hierop verkregen zijn worden weergegeven.
Welke demografische veranderingen spelen in het onderzoeksgebied en in welke mate?
Demografische veranderingen kunnen worden onderverdeeld in krimp, vergrijzing en ontgroening.
Uit cijfers tot aan 2030 blijkt dat er in zowel gemeente Terneuzen, Zelzate als Gent demografische
veranderingen zullen optreden. Voor gemeente Terneuzen geldt dat er een bevolkingskrimp zal
ontstaan die momenteel is begonnen. De bevolking zal de komende 19 jaar afnemen met een aantal
van ± 3.800 inwoners, wat neerkomt op een daling van ongeveer 7 %. Daarnaast zal er tegelijkertijd
een sterke vergrijzing van de bevolking optreden. Het aandeel ouderen neemt toe van 20 % tot 27 %
van de bevolking in Terneuzen. Het aandeel jongeren onder de bevolking blijft wel gelijk (22%). Het
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absolute aantal jongeren neemt dus echter wel af aangezien de bevolking als geheel afneemt.
Zodoende kan geconcludeerd worden dat in gemeente Terneuzen alle drie de vormen van
demografische veranderingen aanwezig zijn en dat er ook grote verschillen zullen ontstaan in het
absolute inwoneraantal alsmede in de opbouw van de bevolking. De gemeente Zelzate zal voorlopig
licht blijven groeien tot aan 2018 waarna er ook bevolkingskrimp zal optreden. Tot aan 2018 zal de
bevolking met 200 inwoners (1,5%) toenemen waarna de bevolking in de 12 jaar daarna zal afnemen
met een totaal van ± 350 inwoners. Dit houdt een bevolkingsafname van ruim 3 % in. Gemeente
Zelzate zal licht vergrijzen. Er is een stijging van het aandeel ouderen van 2 % in de komende 19 jaar.
Het aandeel jongeren zal gelijk blijven in Zelzate. In Zelzate is dus sprake van een toekomstige
bevolkingskrimp alsmede een lichte vergrijzing, van ontgroening is nauwelijks sprake in Zelzate. Voor
gemeente Gent is er eveneens voorlopig een bevolkingsgroei voorspeld. De totale bevolking zal tot
ongeveer 2023 toenemen met een aantal van ± 15.000 inwoners (6%). Vervolgens zal na een korte
stabilisatieperiode de bevolking aldaar ook afnemen in een periode van 6 jaar met ± 2.500 inwoners
(1%). Het probleem bij gemeente Gent ligt echter in de interne migratie binnen de
gemeentegrenzen. Enkele deelgemeenten vertonen sterke vormen van bevolkingskrimp aangezien
de meeste inwoners naar de stad Gent trekken. Hierdoor blijft de stad Gent zelf snel groeien, daar
waar sommige deelgemeenten juist krimpen. Hierdoor geeft de situatie van gemeente Gent als
geheel een vertekend beeld. Verder zal in de gemeente Gent een lichte vergrijzing ontstaan. Het
percentage ouderen neemt toe van 16 % tot 19 %. Van ontgroening is absoluut geen sprake. Het
aandeel jongeren binnen de gemeente zal juist fors toenemen in de periode tot 2030.
De conclusie is dus dat in alle drie gemeenten sprake is van demografische veranderingen, elk
verschillend van karakter en in een andere mate.
Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van de demografische veranderingen?
Demografische veranderingen op zichzelf hebben geen directe gevolgen. Zij werken echter wel door
op verschillende ruimtelijke beleidsterreinen. Demografische veranderingen kunnen gevolgen
hebben op zowel de fysieke als sociale structuur binnen een bepaald gebied. Op het gebied van
fysieke structuur moet gedacht worden aan bijvoorbeeld leegstand of het wegtrekken van bedrijven.
Bij de sociale structuur gaat het om zaken als wegtrekken van werkgelegenheid en het verminderde
aanbod van voorzieningen. Het kan dus zowel negatieve gevolgen hebben voor de situatie op de
woningmarkt, het voorzieningenaanbod, de arbeidsmarkt als voor de bedrijvigheid. Daarnaast is er
ook nog een imagoprobleem. Mensen en bedrijven willen zich niet graag vestigen in een gebied waar
bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening plaatsvinden. Het probleem kan dus zijn dat het gebied
op deze manier in een negatieve spiraal terecht komt. Toch zijn er ook voldoende inzichten om te
kunnen vaststellen dat demografische veranderingen niet per definitie een ruimtelijk probleem zijn.
Demografische veranderingen kunnen ook kansen bieden in ruimtelijk opzicht. Hierbij kan gedacht
worden aan het weghalen van kwalitatief laagwaardige woningen waardoor het ruimtelijk karakter
van een gebied wordt verbeterd of het meer focussen op andere waarden in een gebied zoals
natuur. Demografische veranderingen hoeven dus niet per definitie nadelig te zijn. Belangrijke
kanttekening bij de effecten van demografische veranderingen op de ruimte is de wijze waarop de
betrokken bestuurders en beleidsbepalers naar het fenomeen kijken. Volgens de theorie van Korsten
en Goedvolk zijn er grofweg twee soorten beleidsbepalers; zij die de veranderingen als een
bedreiging zien en er tegen vechten en zij die de veranderingen accepteren en er proberen een kans
van te maken. Wanneer men tegen de demografische veranderingen zal gaan vechten zullen op
lange termijn de gevolgen negatief zijn. Volgens verschillende onderzoeken zijn deze veranderingen
niet tegen te houden en er tegen vechten is dus niet de juiste ruimtelijke strategie. Door extra
nieuwbouw en voorzieningen te realiseren ontstaat er juist grote leegstand wat op termijn veel
grotere problemen oplevert. Het is dus van belang om de demografische veranderingen op de juiste
wijze te benaderen om de ruimtelijke effecten ervan positief te kunnen beïnvloeden.
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Hoe is de huidige ruimtelijke grensoverschrijdende samenwerking vormgegeven?
Op het gebied van de ruimtelijke invulling zijn er verschillende grensoverschrijdende vormen van
samenwerking aanwezig in het onderzoeksgebied. Deze samenwerking verloopt via verschillende
schaalniveaus. In de figuur hieronder zijn alle officiële ,relevante samenwerkingsverbanden
weergegeven:
Samenwerkingsverband
Betrokken instituties binnen casus
Grensoverschrijdend openbaar
lichaam Gent-Terneuzen
Gemeente Gent
Gemeente Terneuzen
EURES Scheldemond

Provincie Zeeland

Provincie Oost-Vlaanderen

VLANED-overleg

Provincie Zeeland

Provincie Oost-Vlaanderen

Rijn-Schelde Delta overleg

Provincie Zeeland
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Afvaardiging Zeeuwse gemeenten (waaronder Terneuzen)

Scheldemondraad (Euregio)

Provincie Zeeland

Cluster Kanaalzonegemeenten
(Euregio)

Gemeente Terneuzen
Gemeente Gent

Vakgroep RO/Milieu
(Euregio)

Provincie Zeeland
Provincie Oost-Vlaanderen
Incidenteel gemeente Terneuzen, Zelzate en Gent

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zelzate

Interreg Vlaanderen-Nederland Provincie Zeeland
Provincie Oost-Vlaanderen
Fig 8.1 Overzicht grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden Kanaalzone (bron: eigen
bewerking)
De samenwerking verloopt dus voornamelijk op het provinciaal schaalniveau. Hierbij zijn de Provincie
Zeeland en Oost-Vlaanderen direct betrokken. Zij zijn betrokken bij zes verschillende
samenwerkingsorganen met elk een eigen invalshoek. Op gemeentelijk niveau zijn slechts het GOL
Gent-Terneuzen opgestart en is er de cluster Kanaalzonegemeenten, die valt onder de regie van de
Euregio Scheldemond. In de praktijk blijkt echter dat de cluster Kanaalzonegemeenten geen officieel
overlegorgaan is maar meer een noemer om projecten onder te kunnen plaatsen. Tussen de
gemeenten Terneuzen en Zelzate is geen officiële vorm van grensoverschrijdende samenwerking op
ruimtelijk gebied aanwezig. Naast de officiële samenwerkingsvormen wordt ook het principe van
planconsultatie tussen de overheden onderling toegepast. Men is hierdoor goed op de hoogte van
elkaars (toekomstige) ontwikkelingen en plannen.
Wat zijn de resultaten van de huidige ruimtelijke, grensoverschrijdende samenwerking en in
hoeverre komt het thema demografische veranderingen hierin terug?
Op lokaal niveau is alleen het GOL Gent-Terneuzen aanwezig als officieel samenwerkingsverband.
Het GOL had bij oprichting de ambitie om uit te groeien tot een grootschalige samenwerking op
ruimtelijk vlak. Deze ambitie is (voorlopig) niet verwezenlijkt. Aangevoerde redenen hiervoor zijn de
economische crisis en de verschillen in wetgeving die samenwerking moeizaam maken. Er zijn wel
recente plannen om het GOL nieuw leven in te blazen en de samenwerking opnieuw aan te gaan. Het
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thema demografische veranderingen komt echter niet terug binnen het GOL. Binnen het EURES
wordt samengewerkt om de situatie op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te verbeteren. Het
EURES helpt bedrijven en personen te informeren en dit wordt als zeer positief ervaren. Op dit punt
is de samenwerking dus effectief. Het andere doel van het EURES, om de arbeidsmarkt in de
grensregio te versoepelen, is minder effectief. Het blijkt in de praktijk lastig om de arbeidsmarkt op
de grens soepeler en mobieler te krijgen. Het VLANED-overleg wordt ook als een positieve
samenwerking gezien. Hoewel het VLANED-overleg voornamelijk informerend van aard is wordt deze
samenwerking wel als positief ervaren door beide provinciën. Zij menen dat de uitgebreide
planconsultatie binnen het overleg resulteert in een betere afstemming tussen de ruimtelijke
plannen onderling en in sommige gevallen ook versterking van elkaars plannen. Binnen het VLANEDoverleg ligt de focus voornamelijk op ruimtelijke plannen, het thema demografische veranderingen
komt hierbinnen niet terug. Bij het RSD-overleg ligt de focus op de economische ontwikkeling van de
havenregio. De betrokkenen menen dat de samenwerking vruchtbaar is gezien de gerealiseerde
projecten binnen dit overleg. Het thema demografische veranderingen is echter geen
gespreksonderwerp binnen het RSD-overleg. De Euregio Scheldemond biedt verschillende
platformen aan waarbinnen verschillende overheden overleg voeren. Binnen de Scheldemondraad
overleggen beide provinciën over de gezamenlijke koers. Waar voorheen het lastig bleek om
intensief samen te werken door de aanwezigheid van culturele verschillen is men inmiddels naar
elkaar toe gegroeid en wordt de samenwerking binnen de Scheldemondraad als positief ervaren.
Binnen de Scheldemondraad zijn demografische veranderingen niet echt een gespreksonderwerp. De
vakgroep RO/Milieu blijkt in de praktijk overbodig. Er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt doordat
de overheden elkaar al via andere platformen ontmoeten en hierdoor de noodzaak ontbreekt om
elkaar nog eens in de vakgroep te ontmoeten. Het cluster Kanaalzonegemeenten, waar de drie
gemeenten deel van uitmaken, blijkt in de praktijk geen officiële samenwerking maar meer een
platform waarbinnen projecten eventueel kunnen worden ondergebracht. Tot slot is er het Interregprogramma Vlaanderen-Nederland waarbinnen de grensregio is ondergebracht. De samenwerking
wordt als positief ervaren en effectief gezien de goede afstemming met de Scheldemondraad. De
financiële middelen die Interreg ter beschikking stelt moeten gezien worden als een bijdrage aan een
goede grensoverschrijdende samenwerking, zodat projecten ook financieel gesteund kunnen
worden. Binnen het huidige Interreg-programma loopt één project wat gerelateerd is aan
demografische veranderingen. Het project ‘Dc Noise’ is bedoeld voor krimpgemeenten en probeert
de gemeenten van voldoende informatie te voorzien over het onderwerp. Het karakter van het
project is globaal en niet constructief van aard, het heeft niet als doel om gemeenten
grensoverschrijdend te laten samenwerken.
In hoeverre vormt de grens een wettelijke, dan wel culturele barrière om de samenwerking
optimaal te kunnen laten renderen?
Op het gebied van wetgeving zijn er verschillen aanwezig tussen Nederland en Vlaanderen. Deze
verschillen in wetgeving worden soms als barrière gezien bij het aangaan van samenwerking. De
verschillen zijn met name merkbaar op het gebied van grensoverschrijdend wonen en werken. De
arbeidsmarkt is dus niet mobiel, wat invloed heeft op de samenwerking bij de economische
ontwikkeling van de regio. Er blijkt ook sprake van een culturele barrière tussen Nederland en
Vlaanderen op het gebied van ruimtelijke planning. Een belangrijke constatering is dat Vlamingen
vaker kiezen voor het individueel belang tegenover het collectief dan een Nederlander. Hiervan zijn
ook praktijkvoorbeelden bekend binnen de casus. Een ander belangrijk punt is de wijze waarop
ruimtelijke planning gehanteerd wordt. In Vlaanderen wordt ruimtelijke planning gezien als een doel
op zich. In Nederland ziet men ruimtelijke planning als een middel om meerdere doelen te kunnen
behalen in bijvoorbeeld sociaal opzicht. Hierdoor is de rol, en het belang, van ruimtelijke planning in
Nederland groter dan in Vlaanderen. In Vlaanderen verwacht men op het gebied van ruimtelijke
ordening ook minder van de overheid, men wil minder bemoeienis van de overheid op dit vlak. Wat
wellicht het belangrijkste verschil is binnen de samenwerking bij demografische veranderingen is de
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manier van probleemherkenning en –oplossing. In Vlaanderen tracht men een probleem op te lossen
wanneer het zich aandoet. In Nederland probeert men het probleem te voorkomen voordat de
nadelen ervan zichtbaar worden. Dit punt kan heel specifiek worden gekoppeld aan de situatie
omtrent demografische veranderingen. Daar waar men in Nederland ruim van te voren de gevolgen
al probeert tegen te gaan, daar is men in Vlaanderen nog nauwelijks met het thema bezig. Deze
verschillen worden zowel vanuit Nederlands oogpunt (Hofstede, 1980) als Vlaams oogpunt (Claes en
Gerritsen, 2007) ervaren. Over het algemeen worden de verschillen in wetgeving en cultuur wel
ervaren door de direct betrokkenen. De verschillen worden in sommige gevallen gezien als barrière
voor samenwerking. De verschillen in wetgeving zijn lastig te verwijderen, maar men ziet het niet als
reden om niet samen te werken hoewel deze verschillen in de praktijk wel lastig zijn om de
samenwerking te optimaliseren. De verschillen in cultuur zijn ook merkbaar, maar vormen geen
reden om samen te werken. De ervaring binnen de casus is dat wanneer men elkaar vaker ziet en
spreekt men ook gewend raakt aan de culturele verschillen en men tracht om deze verschillen niet
als belemmering voor samenwerking te zien.
Kan grensoverschrijdende samenwerking voordelen bieden bij ruimtelijke thema’s als krimp,
vergrijzing en ontgroening?
Ja, er zijn diverse voorbeelden beschikbaar van succesvolle grensoverschrijdende samenwerking
waarbij demografische veranderingen het centrale thema is. Andere krimpregio’s zoals Parkstad
Limburg en Oost-Groningen werken ook samen over de grens op dit thema. Met name in Parkstad
Limburg zijn de resultaten hiervan zeer positief. Belangrijk punt van aandacht hierbij is dat er zowel
een gezonde basis voor samenwerking is wanneer de demografische verschillen juist groot zijn (groei
vs. krimp) als wanneer de demografische veranderingen gelijk zijn. Op de ene manier kan men elkaar
versterken, op de andere manier kan men samenwerken door als regio sterker te staan, elkaar
informatie te verschaffen en geen concurrerende plannen te maken. Opvallend hierbij is dat binnen
Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Terneuzen intensief samenwerkt met gemeente Sluis en gemeente
Hulst. Men erkent dus wel degelijk het belang van samenwerking gezien de positieve ervaringen
hiermee. Over de grens wordt niet samengewerkt. Belangrijkste reden hiervan is het ontbreken van
een gezamenlijk belang aangezien het verschil in interpretatie van de demografische veranderingen.
Samenwerking is pas effectief wanneer er gezamenlijke belangen aanwezig zijn. Wanneer men aan
weerszijden van de grens demografische veranderingen ziet als een probleem dan ontstaat er een
gezonde basis voor samenwerking.
Hoe ziet een goede grensoverschrijdende samenwerking eruit en welke rol kan collaborative
planning hierin spelen?
Een goede grensoverschrijdende samenwerking is niet eenduidig te definiëren. Om de huidige
samenwerking te kunnen spiegelen aan een theoretisch kader omtrent grensoverschrijdende
samenwerking is gekozen voor de definiëring volgens Perkmann (1999). Volgens zijn theorie zijn er
vier punten van essentieel belang binnen een goede grensoverschrijdende samenwerking. Zijn
theorie is gestoeld op het gedachtegoed vanuit het neo-institutionalisme. Deze benadering ziet de
grens als barrière voor interactie, maar daarentegen ook als kans voor contact en integratie. Deze
punten zijn:
1. Samenwerking over de grens heen wordt gezien als een verzamelde uitkomst van diverse, relatief
gedecentraliseerde processen van de institutionaliseringconstructie door de betrokkenheid van nietlokale actoren. Ten gevolge van de acties van de betrokkenen is de institutionele context zelf ook aan
veranderingen onderhevig wat resulteert in onomkeerbare en historisch specifieke wegen.
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2. De totstandkoming of wijziging van instellingen beïnvloedt normaliter de kansen en beperkingen
van actoren bij het nastreven van hun agenda’s. Instellingen zijn nooit geheel neutraal. Zij
bevoorrechten bepaalde actoren en bepaalde strategische agenda’s ten faveure van andere.
3. De effecten van instituties op sociale processen over het algemeen staan centraal bij bestuur
evenals kwesties met betrekking tot begeleiding, sturing en regelgeving. Het belang hierbij is het
samen laten komen van een groot aantal acties tot een coherent effect op bepaalde processen.
4. Als laatste wordt verwezen naar het altijd aanwezige cirkelverband tussen de actoren en
instellingen. Enerzijds ervaren actoren een veelheid van mogelijke acties die door de instellingen
worden gecreëerd waar zij deel van uit maken. Anderzijds beïnvloeden de instellingen de constituties
van de actoren.
Wanneer deze vier punten in acht genomen worden kan een goede grensoverschrijdende
samenwerking beter gedefinieerd worden. De rol van collaborative planning hierbinnen kan ook
aangeduid worden. Collaborative planning biedt verschillende voordelen binnen samenwerking zoals
het creeeren van draagvlak, het optimaal benutten van aanwezige kennis en het aangaan van
werkrelaties die in de toekomst tot meerdere positieve samenwerking kan leiden.
Op welke wijze kan de grensoverschrijdende samenwerking geoptimaliseerd worden?
Deze deelvraag kan het beste worden beantwoord in de vorm van aanbevelingen. Deze
aanbevelingen zullen in de volgende paragraaf worden gegeven.
Nu alle deelvragen beantwoord zijn kan er antwoord gegeven worden op de hoofdvraag van het
onderzoek. Resumerend, de hoofdvraag uit hoofdstuk 1 luidt als volgt:
“Hoe is de huidige grensoverschrijdende samenwerking, met betrekking tot de ruimtelijke opgave bij
demografische veranderingen binnen de Kanaalzone vormgegeven en op welke wijze kan deze
grensoverschrijdende samenwerking verbeterd worden teneinde een betere ruimtelijke omgeving te
realiseren”
Het eerste deel van de vraag gaat in op de wijze waarop de huidige grensoverschrijdende
samenwerking, met betrekking tot de ruimtelijke opgave bij demografische veranderingen binnen de
Kanaalzone is vormgegeven. Het antwoord hierop is dat er binnen de Kanaalzone sprake is van
grensoverschrijdende samenwerking op ruimtelijk gebied via verschillende samenwerkingsvormen.
Wanneer specifiek naar het thema demografische veranderingen wordt gekeken blijkt dat er
nauwelijks enige vorm van samenwerking aanwezig is. Belangrijkste reden hierbij is de wijze waarop
men tegen demografische veranderingen aankijkt. Gemeente Terneuzen ziet demografische
veranderingen als een thema waarover nagedacht moet worden, en als een thema wat kansen kan
bieden aan de ruimtelijke invulling van haar grondgebied. Gemeente Zelzate en gemeente Gent
denken (nog) niet na over demografische veranderingen. Zodoende ontbreekt voor hen de noodzaak
om samenwerking aan te gaan. Het ontbreken van een gemeenschappelijk belang (in de ogen van de
betrokkenen) vormt dus de belangrijkste reden van het ontbreken van grensoverschrijdende
samenwerking met betrekking tot demografische veranderingen. Andere redenen zijn gelegen in de
bedrijfsculturele verschillen die aanwezig zijn tussen beide landen. Voor een uitgebreide analyse
hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 5.
Het tweede deel van de hoofdvraag tracht antwoorden te geven op de wijze waarop deze
grensoverschrijdende samenwerking verbeterd kan worden teneinde een betere ruimtelijke
omgeving te realiseren. Het antwoord op dit tweede deel van de hoofdvraag zal geschieden in de
vorm van aanbevelingen in paragraaf 8.3.
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8.3 Aanbevelingen
In deze paragraaf worden op basis van de theoretische en empirische gegevens aanbevelingen
gedaan aan de betrokken partijen, teneinde een verbeterde grensoverschrijdende samenwerking op
het gebied van demografische veranderingen te kunnen realiseren. Vervolgens worden er
aanbevelingen gedaan tot vervolgonderzoek.
Aanbevelingen voor betrokken partijen
Probeer duidelijke gezamenlijke doelen en belangen te definiëren bij het aangaan van een
grensoverschrijdende samenwerking. Hierdoor wordt het belang voor beide partijen ook
concreet gemaakt. Indien er voor beide partijen immers geen belangen zijn is er ook geen
reden om samen te werken.
Verdiep je in elkaars bedrijfscultuur. Hierdoor ontstaan er minder irritaties en zal men sneller
begrijpen waarom de andere partij iets doet. Zodoende ontstaat er een bredere basis voor
samenwerking
Grensoverschrijdende samenwerking moet geen doel op zichzelf zijn. Het is een middel om
gezamenlijk dingen te kunnen bereiken. Focus dus meer op de inhoud van de samenwerking
dan op de wijze waarop de samenwerking is vormgegeven.
Zie de grens niet louter als een barrière en als een absolute grens. De aanwezigheid van een
grens kan ook voordelen bieden en kan verrijkend werken. Een grens is niet louter negatief.
Tracht het belang van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt meer onder de aandacht van de
centrale overheden te brengen. Zodoende ontstaat er meer kans op een concrete aanpak
van de grensproblematiek op dit vlak. Belangrijk hierbij is om gezamenlijk te spreken en dus
als een regio te opereren.
Probeer het belang in te zien van samenwerking bij de aanpak van demografische
veranderingen. Het maakt hierbij niet uit of de demografische veranderingen dezelfde zijn of
juist tegenovergesteld van elkaar. Grensoverschrijdende samenwerking biedt voldoende
voordelen.
Laat institutionele verschillen en verschillen in wetgeving geen negatieve doorwerking
hebben op grensoverschrijdende samenwerking. Accepteer de verschillen maar probeer er
juist omheen te werken in plaats van ze als reden aan te voeren om geen
grensoverschrijdende samenwerking aan te gaan.
Accepteer demografische veranderingen. Ga de demografische veranderingen niet
ontkennen of er tegen vechten, dit werkt averechts. Wanneer men ze zal accepteren en
hierop ruimtelijk beleid afstemt zullen er ook kansen ontstaan voor de gemeente op
ruimtelijk vlak.
Zelfs wanneer men momenteel nog een bevolkingsgroei wacht is het verstandig om toch al
naar de voorspelde veranderingen te kijken. Het biedt absoluut voordelen om de groei vorm
te geven met in het achterhoofd de toekomstige demografische ontwikkelingen.
Deze aanbevelingen worden gegeven teneinde een betere grensoverschrijdende samenwerking te
realiseren op het gebied van omgang met demografische veranderingen. De kern van de
aanbevelingen is gelegen in het feit dat grensoverschrijdende samenwerking voordelen kan bieden
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bij de aanpak van demografische veranderingen en dat culturele en institutionele verschillen hierbij
niet de boventoon mogen voeren. Er moet juist gezocht worden naar gezamenlijke belangen en
doelen.
Aanbevelingen tot vervolgonderzoek
Onderzoek binnen welk samenwerkingsverband demografische veranderingen het best terug
kunnen komen. Hiervoor zou een grondigere analyse benodigd zijn van de verschillende
samenwerkingsverbanden.
Probeer een vergelijkend onderzoek op te stellen tussen de Kanaalzone en een andere
grensregio waarbij succesvolle grensoverschrijdende samenwerking plaatsvindt. Hierdoor
kan specifieker naar succes- en faalfactoren gekeken worden.
Plaatst het onderzoek binnen een groter onderzoeksgebied. Een goede suggestie hiervoor is
de samenwerking tussen Zeeuws-Vlaanderen en aangrenzend Vlaanderen. Zijn er verschillen
waarneembaar tussen de regio’s onderling?
Voer onderzoek uit naar de verschillende samenwerkingsverbanden. Wanneer een grondige
analyse van de verschillende grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden gemaakt wordt
kunnen hele specifieke uitspraken gedaan worden over de werking van deze
samenwerkingsverbanden.
Voer dit onderzoek uit aan de hand van andere theoretische invalshoeken. Wanneer dit
onderzoek vanuit een ander perspectief bekeken wordt zou dit hele andere uitkomsten
kunnen opleveren.

8.4 Reflectie
In deze paragraaf wordt gereflecteerd op de gekozen methode, de daadwerkelijke uitvoering en de
uitkomsten van dit onderzoek. Dit zal gebeuren aan de hand van de criteria zoals deze in hoofdstuk 2
te vinden zijn. Het gaat hierbij om de volgende kwaliteitscriteria; validiteit van het onderzoek,
betrouwbaarheid van het onderzoek en tot slot de methoden- en bronnentriangulatie binnen het
onderzoek. Voor een nadere uitleg omtrent deze kwaliteitscriteria wordt verwezen naar hoofdstuk 2.
Interne validiteit
Onder interne validiteit wordt verstaan de mate waarin de conclusies gerechtvaardigd zijn op basis
van de bevindingen in het onderzoek. Er is gedurende het onderzoek zoveel mogelijk getracht om
uitspraken te doen en relaties te leggen aan de hand van nauwkeurige feiten. Hierbij is getracht om
overige, niet relevante, factoren uit te sluiten zodat de relaties en conclusies ook daadwerkelijk op de
juiste feiten berusten. Om dit te kunnen realiseren is het van belang om de uitspraken te kunnen
onderbouwen met empirische gegevens. Deze empirische gegevens zijn verkregen door enerzijds
literatuur- en beleidsdocumentenstudie en anderzijds door het houden van interviews met direct
betrokkenen. Op deze manier kon de verkregen informatie vanuit de literatuur en
beleidsdocumenten getoetst worden via de respondenten. Daarnaast konden de respondenten extra
factoren benoemen die invloed hadden op het onderzoeksthema. Een concreet voorbeeld hiervan is
het benoemen van het culturele aspect als invloedrijke factor. Naar aanleiding hiervan is ook deze
factor onderzocht en opgenomen in het onderzoek. Van elke direct betrokken partij bij de
grensoverschrijdende samenwerking is een interview afgenomen. Daarnaast zijn nog enkele
onafhankelijke experts geraadpleegd. Dit heeft geleid tot een empirische dataverzameling waarbij
iedere organisatie is gehoord. De interne validiteit van het onderzoek had vergroot kunnen worden
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wanneer meer respondenten geïnterviewd zouden worden. Op deze manier kunnen er nog
nauwkeurigere uitspraken gedaan worden over het onderzoeksthema. Gezien het feit dat dit
onderzoek valt binnen de kaders van een masterthesis is de onderzoeksperiode beperkt. Hierdoor is
besloten dat het onrealistisch is om een dusdanige grote empirische toetsing op te zetten waarbij
meerdere respondenten van dezelfde organisatie gehoord zullen worden. Dit heeft als gevolg dat de
interne validiteit niet volledig gewaarborgd is gezien het beperkt aantal respondenten binnen de
empirische dataverzameling.
Externe validiteit
De externe validiteit toont aan in welke mate de conclusies (bij deze casus en deze theoretische
invalshoek) ook toepasbaar zijn op andere onderzoeksgebieden. In dit geval is het dus de vraag; in
hoeverre zijn de conclusies voor de casus Terneuzen-Zelzate-Gent ook toepasbaar op andere
soortgelijke grensgebieden? Het nadeel van een casestudy is dat er specifiek naar een bepaalde
context gekeken wordt waarbij veel empirische resultaten in casusgebonden zijn. In dit geval is daar
zeker sprake van aangezien er slechts een enkelvoudige casestudy is uitgevoerd. De uitkomsten van
het onderzoek zijn dus in zeer beperkte mate generaliseerbaar en toepasbaar op andere soortgelijke
onderzoeksgebieden. Om de grensoverschrijdende samenwerking nader te analyseren is wel
getracht om het in een bredere context te plaatsen. Er is tevens naar samenwerking op regionaal en
provinciaal niveau. Hierdoor kan wel enigszins gesteld worden dat de uitkomsten van het onderzoek
generaliseerbaar zijn iets buiten de oorspronkelijke casus. De conclusies zijn dus ook deels van
toepassing op het gehele grensgebied tussen de provincie Zeeland en de provincie Oost-Vlaanderen.
Toch kan niet automatisch gesteld worden dat de uitkomsten volledig generaliseerbaar zijn voor
bijvoorbeeld gemeente Hulst of Sluis. Daarvoor dienen die gemeenten ook in hun specifieke context
bekeken te worden.
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid heeft te maken met de mate waarin de gegevensverzamelingstechnieken en
analyseprocedures tot consistente bevindingen leiden (Saunders, Lewis en Thornhill, 2010). Er is
waar mogelijk te allen tijde getracht om gegevens via meerdere bronnen te verkrijgen en zo
onderling te kunnen verifiëren. Hierdoor is getracht de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens
te vergroten, en zo ook de betrouwbaarheid van de conclusies te kunnen vergroten. Tevens is door
de onderzoeker zelf zoveel mogelijk getracht een neutrale positie in te nemen in het onderzoek en
zodoende geen persoonlijke mening of voorkeur binnen het onderzoek terug te laten komen. De
betrouwbaarheid van de empirische data is niet volledig. Hieraan liggen twee factoren ten grondslag.
Enerzijds is slechts per organisatie en/of instantie een persoon geïnterviewd. Het was de
betrouwbaarheid ten goede gekomen om meerdere personen per instantie te interviewen. Hiervan
is afgezien aangezien de beperkte onderzoekstijd binnen het traject van de masterthesis. Daarnaast
kan het voorkomen dat de respondenten in sommige gevallen niet vrijuit spreken maar juist sociaal
wenselijke antwoorden geven. Deze indruk is tijdens het onderzoek niet ontstaan hoewel de
onderzoeker wel heeft geconstateerd dat er respondenten waren die niet op iedere vraag een
antwoord wouden geven.
Triangulatie
Er is binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden en bronnen. Zo
hebben er zowel een literatuurstudie, een beleidsdocumentenanalyse en twee interviewronden
plaatsgevonden. Zodoende is er op verschillende wijze data verzameld met als doel de
betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten.
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Bijlage I Bevolkingsprognoses

Figuur I.I Bevolkingsopbouw gemeente Terneuzen
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Bron: Centraal bureau voor de Statistiek & Planbureau voor de Leefomgeving (2009), Regionale
prognose bevolkingsopbouw, 2009-2040
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Figuur I.II Bevolkingsopbouw gemeente Zelzate
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Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering, SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor
Vlaamse steden en gemeenten, 2009-2030
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Figuur I.III Bevolkingsopbouw gemeente Gent
Bevolkingsopbouw
gemeente Gent,
inwoneraantal

0-20
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

51909
52618
53517
54501
55540
56506
57352
58041
58664
59129
59463
59685
59877
59949
59816
59590
59356
59126
58783
58418

20-65
150614
151727
152919
153932
154821
155701
156437
156766
156758
156537
156135
155584
154999
154224
153431
152545
151760
151020
150414
149813

65+
40927
41189
41280
41434
41657
41901
42012
42243
42479
42841
43309
43713
44211
44724
45296
45871
46441
47019
47630
48293

Totaal
243450
245534
247716
249867
252018
254108
255801
257050
257901
258507
258907
258982
259087
258897
258543
258006
257557
257165
256827
256524

Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering (2008), SVR-projecties van de bevolking en de
huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2009-2030
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Bijlage II Inleidende interviews samenvattingen
Interview Wouter Zutter, medewerker dienst Werk, Gemeente Gent
Binnen gemeente Gent is men niet bezig met het thema bevolkingskrimp. Er is een leidend plan voor
de ontwikkeling van de stad en haar gemeente en dat is het Ruimtelijk structuurplan. Het plan is
echter al gedateerd en is vastgesteld in 2003. De laatste ontwikkelingen zijn hier dus niet in
opgenomen. In dit plan komt het thema bevolkingskrimp niet aan bod. Wel zijn er enkele
bevolkingsprognoses die stellen dat er trendscenario’s mogelijk zijn waarbij de bevolking eerst
minder hard gaat groeien en vervolgens zal stabiliseren of zelfs dalen. Hieronder de figuur waarop
Zutter doelt.

Bron: Woonvisie gemeente Gent 2009
In Gent is er een trend gaande waarbij mensen uit de deelgemeenten naar de stad Gent trekken.
Hierdoor is er sprake van dat de stad zelf blijft groeien maar dat dit niet geldt voor de
deelgemeenten. Ook in de beleidsnota 2007-2012 wordt er niet uitgegaan van een bevolkingsdaling.
In deze nota worden wel benadrukt dat er meer aandacht moet komen voor burgerparticipatie en
andere vormen van communicatie richting burgers en bedrijven maar ook andersom. Dit staat nu nog
in de kinderschoenen, de inspraak is voornamelijk via juridische weg geregeld.
Het ruimtelijk structuurplan en de beleidsnota worden voornamelijk intern opgesteld. Overleg
hierover met omliggende gemeenten nauwelijks. Binnen gemeente Gent meent men dat dit ook niet
noodzakelijk is aangezien gemeente Gent geen invloed heeft op de omliggende gemeenten. Op
hoger niveau vindt er wel enige afstemming plaatst, hetzij zeer globaal. Dit gebeurt voornamelijk op
provinciaal of regionaal niveau. Dit is niet zozeer een zaak van de lokale beleidsmakers en
bestuurders. Deze afstemming is louter op Belgie gericht en hierbij wordt niet naar de
ontwikkelingen in Nederland gekeken. Ook de havenontwikkeling is niet zozeer een zaak van de
afdeling ruimtelijke planning maar is iets wat met name door de federale overheid gecoördineerd
wordt. Dit gezien het grote belang wat men hecht aan de havens van Gent. Op het gebied van
ruimtelijke ordening wordt er niet samengewerkt met Nederland. Wel is er een
samenwerkingsverband aangegaan in 2007 naar aanleiding van een grootschalig glastuinbouwproject
in gemeente Terneuzen; het Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Gent-Terneuzen. Deze
samenwerking is gestart om de projectontwikkeling te ondersteunen en het gezamenlijk benutten
van de werkgelegenheidskansen voor dit project. Dit project is van de grond gekomen maar tot een
verdere samenwerking is het nooit gekomen. Naar het idee van Zutter vooral doordat het in de
praktijk lastig blijkt om grensoverschrijdend werken goed te laten functioneren door de vele fiscale
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en juridische verschillen tussen beide landen. Hij meent dat dit zeker invloed heeft op het gebrek
aan samenwerking.
Interview Anne Bunneghem, Stedenbouwkundig ambtenaar , Gemeente Zelzate
In Zelzate is geen absolute bevolkingskrimp, er is wel sprake van vergrijzing en een negatief
migratiesaldo. Toch ziet men geen reden om in te spelen op bevolkingskrimp in de toekomst.
Tenslotte is er momenteel geen krimp. Op het gebied van regionale afstemming en samenwerking
onderling met gemeenten zijn er vorderingen. Met de Gentse Kanaalzone over het zeehavengebied
Gent, contactdagen en atria georganiseerd door de gewestelijke overheden waarbij wetswijzigingen
worden besproken en specifieke thema’s worden belicht. Op het gebied van
woningbouwprogramma’s e.d. wordt nauwelijks overleg gevoerd. Met Nederland is sowieso geen
samenwerking gezien het feit dat men niet aanneemt dat de ruimtelijke ontwikkelingen over de
grens invloed hebben op hetgeen in Zelzate wordt gerealiseerd.
Gemeente Zelzate betrekt haar burgers bij haar plannen en projecten. Dit staat vastgelegd in het
Ruimtelijk Structuurplan. Zowel de burgers als bepaalde belangengroeperingen worden in de
ontwerpfase betrokken in het proces. Het is wettelijk voorgeschreven wanneer er ruimtelijke
structuurplannen of bestemmingsplannen worden goedgekeurd er een openbaar onderzoek moet
plaatsvinden.
Interview Rolfo de Ruijter, beleidsmedewerker wonen, Gemeente Terneuzen
Binnen Gemeente Terneuzen is men goed voorbereid op de komst van bevolkingskrimp. Er zijn
intensieve samenwerkingsverbanden op dit gebied met gemeente Sluis en Hulst en ook met de
Provincie Zeeland. Terneuzen erkent bevolkingskrimp en wil er tijdig bijzijn om er een op juiste
manier invulling aan te kunnen geven. Vanuit Terneuzen en de Provincie Zeeland is toenadering
gezocht tot het Belgisch grensgebied om samen te werken maar hierop is weinig reactie gekomen.
Hij vermoedt dat er sprake is van een gebrek aan bestuurlijke wil om dit te realiseren. De Ruijter
meent dat er ook veel problemen liggen in grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van
fiscale en juridische verschillen in wetgeving. Dit komt zowel naar voren op het gebied van
werkgelegenheid als b.v. het samenwerken op gebied van scholing. Hij meent dat er veel te winnen
valt op het gebied van opzetten van geharmoniseerde wetgeving tussen beide landen op dit gebied.
Hierdoor kan er op meerdere terreinen samenwerking gerealiseerd worden die effectief kan zijn. Nu
loopt men te vaak tegen onmogelijkheden aan op dit gebied. Terneuzen betrekt actief haar burgers
bij de aanpak van bevolkingskrimp. Dit wordt met name vormgegeven door het project Nu2021.
Interview Evert van Wijk, mediatrainer en cultuurexpert Nederland-Belgie
Van Wijk benadrukt dat er een verschil in cultuur zit op het gebied van problemen oplossen. Waar de
Nederlander graag problemen voorkomt zal de Belg eerder problemen oplossen. Zolang er geen
probleem zich aandient zal de Belg ook niet snel pro-actief plannen gaan maken om het probleem
voor te zijn. Verder denkt hij op het gebied van bevolkingskrimp dat dit een thema is wat speelt in
België, temeer omdat het een toekomstig probleem is een niet een actueel probleem. Belangrijk
punt in de cultuur van België is dat er een sterke hierarchie is waardoor beleidsmakers op lokaal
niveau vooral uitvoerend werk doen en niet zozeer met initiatieven bezig zijn en het opsporen van
problemen. Dit is meer een zaak voor hogere overheden en de bestuurders. Wanneer zij
bevolkingskrimp niet als een probleem zien zal het ook niet worden behandeld op lagere niveaus.
Van Wijk meent dat deze culturele verschillen tussen Nederlanders en Belgen niet algemeen bekend
zijn. Hij is er van overtuigd dat de Nederlandse plannenmakers en bestuurders niet op de hoogte zijn
van hoe men hiermee in België omgaat en vice versa. Dit kan als een probleem gezien worden bij het
voeren van een goede grensoverschrijdende samenwerking. Tevens geeft hij aan dat de extra
federale overheid in België plus de beperkte bevoegdheden van de lokale beleidsmedewerker
nadelig zijn voor de snelheid waarmee problemen opgelost kunnen worden en projecten kunnen
worden uitgevoerd. Daarnaast is België , veel meer dan Nederland, een land waarbij compromissen
noodzakelijk zijn bij het opstellen van plannen en projecten. Dit heeft als gevolg dat er vaak
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weinigzeggende en nauwelijks concrete plannen en projecten ontstaan doordat men vooral een
compromis wilt bereiken. Deze cultuur kennen we in Nederland ook niet, hier is het poldermodel
veel meer toegepast. Van Wijk benadrukt wel dat deze trend in België aan het afnemen is doordat de
deelstaten meer bevoegdheden krijgen. Tot slot geeft van Wijk aan dat men in Nederland onderschat
hoe zij door Belgen worden bekeken. Men heeft in België moeite met de directheid van
Nederlanders en zijn daarom redelijk wantrouwig tegenover Nederlanders. Dit fenomeen wordt
onderschat door Nederlanders. De ervaring van van Wijk is dat wanneer een Nederlander of een
Nederlandse instantie toenadering zoekt tot België dat men zeer terughoudend zal reageren en zal
vermoeden dat er bepaalde belangen achter zitten. Deze gedachte zit diepgeworteld bij de Belgen,
ook op ambtelijk en bestuurlijk niveau in de grensregio Scheldemond. Dit weet hij uit eigen ervaring.
Hij geeft aan dat dit zeker een rol van betekenis speelt bij de reden waarom grensoverschrijdende
samenwerking niet direct van de grond komt in de regio.

127

Bijlage III Diepte-interviews
Interview met Dhr R de Ruijter
Functie: Senior beleidsmedewerker wonen, gemeente Terneuzen
Locatie: Gemeentehuis Terneuzen
Tijdstip: 4 mei 2011, 10:00u
Vooraf: Na een korte introductie van het onderzoek en een dankwoord voor het willen meewerken
aan het interview is het volgende gesprek ontstaan:
Gemeente Terneuzen werkt intensief samen met gemeente Hulst en Sluis op het gebied van
demografische veranderingen, was deze samenwerking ook al dusdanig intensief voordat het thema
demografische veranderingen speelde?
Er zijn in het verleden wel eens pogingen ondernomen om de drie gemeenten op een aantal vlakken
beter te laten samenwerken. Dat had echter niets te maken met zaken als krimp maar meer op het
gebied van gezamenlijke administratie van een aantal zaken, gezamenlijk systemen ontwikkelen voor
het heffen van belastingen en dergelijke. Zo zijn er een aantal zaken geweest waarbij de gemeenten
dachten van dat is interessant om samen te werken op deze vlakken. Dan praat ik over een jaar of 5
geleden, echter is dit verwaterd. Nu is het zo dat de lakens opnieuw zijn opgeschud. Men gaat een
doorstart maken op een aantal zaken in die samenwerking. En het thema krimp, ik noem het liever
demografische veranderingen, heeft hierbij wel ten dele gefungeerd als aanjager.
En ook gemeente Hulst voelt zich hiertoe geroepen, ondanks dat demografische veranderingen in die
gemeente beduidend minder spelen?
Ja, in eerste instantie minder, maar je ziet een kentering dat ook gemeente Hulst zich bewust wordt
van het feit dat daar ook iets aan gedaan moet worden. Alleen nemen ze toch wel een iets
voorzichtige houding aan daarin. En nogmaals, samenwerking voor het demografische verhaal was
aanwezig maar wel verwaterd, en nu wordt daar weer hard aan gewerkt en dit wordt aangewakkerd
doordat we met krimp en aantal gerelateerde zaken in hetzelfde schuitje zitten. Dus ik verwacht dat
die samenwerking nu wel wat steviger wordt en wat meer handen en voeten zal krijgen.
En wat is de rol van de Provincie Zeeland in dit proces?
De rol van de Provincie Zeeland hierin is het meedenken, meedraaien in een aantal werkgroepen. Die
werkgroepen worden geformeerd door de drie secretarissen van de drie gemeenten. En het is
voornamelijk een stukje voorzien van informatie, en ook wel voor een deel een stukje
medeverantwoordelijkheid voor de problemen die er zijn of mogelijk gaan ontstaan. Hun rol is nu
nog niet zo dirigerend, het draait nu vooral om meedraaien en medebetrokken zijn bij de
problematiek. En zo willen de gemeenten het ook graag, dat er niet teveel van hogerhand wordt
gedirigeerd maar dat het vooral gaat om meedenken en meepraten is en wellicht ook
meefinancieren mocht dat nodig zijn.
Wordt er ook gekeken naar andere krimpgemeenten in Zeeland zoals Vlissingen of beperkt het zich
voornamelijk tot Zeeuws-Vlaanderen?
Nee, die overlegplatforms vanuit de Provincie Zeeland moet je zien als redelijk gesegmenteerd. We
hebben een overlegplatform waarin de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn ondergebracht. Zij
komen een keer per twee maanden bij elkaar. Dit om een aantal zaken die gezamenlijk zijn opgezet
te bespreken en te begeleiden en ook aan te jagen. Dit wordt gevolgd, eveneens eenmaal per twee
maanden, door een overleg met de drie colleges waarbij ook problemen en zaken worden
aangekaart. In Januari is er nog een belangrijke bijeenkomst geweest waarbij de drie raden
geïnformeerd zijn over een aantal zaken die in verband staan met demografie. Er is ook een
stedennetwerk, geformeerd door de vier grote steden in Zeeland, waarin wethouders en ook
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ambtenaren zitten waarbinnen overleg gevoerd wordt omtrent demografie, omtrent knelpunten in
de economie en zaken die daar verband mee houden. Het is dus verder niet zo dat we overleg voeren
binnen Zeeland met een gemeente als Schouwen-Duiveland of Tholen waarbij informatie
uitgewisseld wordt waarbij zaken op hun afkomen met betrekking tot de demografische
veranderingen. Voor een gemeente als Vlissingen is dat anders aangezien er ambtelijk overleg is via
het grote stedennetwerk en aangezien we in het zelfde schuitje zitten. Maar als je je beperkt tot het
thema demografie dan is er een dusdanige verscheidenheid aan meningen en opvattingen, maar ook
aan ontwikkelingen want je kan de situatie van Zeeuws-Vlaanderen niet vergelijken met de situatie
zoals die in Tholen voordoet of in Middelburg. Het is laten we zeggen geen populair onderwerp om
over te praten, je ziet daarin toch wel een stuk terughoudendheid. En als bijvoorbeeld een
Middelburg, of een andere grote stad blijft volhouden dat het wel meevalt en zij hangen daar hun
woningbouwprogramma’s aan op dan praten ze liever niet mee. Dat roept toch de houding op van
als we dan meepraten roepen we onze eigen mislukking over ons af.
Dus er is wel degelijk sprake van een verschil in denkwijze over het thema demografische
veranderingen bij de verschillende gemeenten onderling?
Ja, dat klopt. Steden als Middelburg, maar ook Tholen, kunnen nu nog zeggen dat ze groeien. Die
zullen zich wat heel die krimpdiscussie betreft liever afzijdig houden. Zij zeggen dat is alleen maar
negatief, zo ervaren wij dat ook. Ze erkennen en herkennen dat er binnen andere gemeenten in
Zeeland sprake is van demografische veranderingen en dat het aantal inwoners daalt, maar voor ons
is dat voorlopig nog geen topic. Ze gaan zich daar zeker nog niet druk over maken want het is ook
niet populair om je daar mee bezig te houden. Maar goed, als je zeg maar verder kijkt naar twintig,
dertig jaar verder dan zie je gewoon dat alles en iedereen vergrijsd en dat er afname is van de
bevolking maar het is een beetje de kop in het zand steken en korte termijn politiek. En het is zelfs
niet alleen binnen Zeeland maar ook al binnen Zeeuws-Vlaanderen.
Uit ons vorige gesprek bleek ook dat er eigenlijk weinig tot geen samenwerking was op dit gebied. In
hoeverre is daar wel ooit sprake van geweest of zijn er pogingen toe gedaan?
Momenteel is er een experiment aan de gang samen met een aantal Vlaamse buurgemeenten om te
kijken of je die problematiek eens tegen het daglicht kan houden. Welke problemen spelen er bij
jullie? Kunnen we elkaar daarin versterken? Vanuit Vlaanderen komt toch ook het signaal van; we
zitten met een woningnood. En wij kunnen daar in principe best een oplossing voor vinden. En de
samenwerking is eigenlijk een beetje de das om gedaan door de gouverneur van Oost-Vlaanderen.
Hij was van mening dat hij zijn eigen mensen niet de Zeeuws-Vlaamse kant op kon jagen. Dus een
heel concreet samenwerkingsverband op dit vlak is er nu niet. Wat wel interessant is, is dat er vanuit
het Rijk al woningexperimenten zijn gelanceerd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gezegd
van ok, Zeeuws-Vlaanderen is een krimpregio, wij willen daar best met een stukje financiële steun
maar ook met handen en voeten een aantal experimenten laten landen. Doel hiervan is om te kijken
van hoe kunnen gemeenten zich voorbereiden op datgene wat komen gaat m.b.t. het krimpverhaal.
En laten we aan de hand van een aantal experimenten eens onderzoeken wat de gevolgen van krimp
kunnen zijn. We hebben bijvoorbeeld een experiment waarbij de vraag is hoe gemeenten om kunnen
gaan met de lege ruimte die vrijkomt. Sas van Gent krimp bijvoorbeeld met bijna tien procent. Hoe
kun je dan die gebouwen die vrijkomen toch benutten? Vraag naar woningbouw is daar niet dus hoe
kan je die ruimte dan toch opvullen en benutten? Hoe werk je nou samen met de Sasse
gemeenschap als het gaat om ruimtelijke kwaliteit? En het is interessant om te zien hoe dat uitpakt,
hoewel alles valt of staat met een paar centen. Het onderzoek is net afgerond en we gaan hiermee
ook naar de Sasse gemeenschap en hopelijk komen er zo nog een paar leuke initiatieven. Ons idee
daarbij is ook van de gemeenschap moet het voor een deel zelf doen, zij moeten het aanvaarden en
meedenken over oplossingen. Een ander experiment is met als hoofdvraag; waarom komen de
Vlamingen niet deze kant op? Dit onderzoek is nagenoeg afgerond, het conceptrapport is afgerond
maar nog niet openbaar. Voorzichtige conclusie is wel dat het haalbaar moet zijn om Vlamingen deze
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kant op te trekken maar dat er een hoop haken en ogen aan vastzitten. Het gaat hierbij ook slechts
om een deel van de woningzoekenden uit Vlaanderen.
Wordt hierbij ook rekening gehouden met de fiscale en juridische aspecten die hierbij komen kijken?
Jazeker, dit is van groot belang. Dit is ook meegenomen in het onderzoek en daarnaast ook het
cultuurtechnische verhaal. Een Vlaming is nou eenmaal anders van aard dan een Zeeuw. Een Vlaming
koopt eenmaal een woning, betaalt die zo snel mogelijk af en wil de rest van zijn leven daar
doorbrengen. Terwijl een Nederlander veel meer wil doorgroeien en regelmatig verhuist. De status
van het eigen woning bezit wordt in Vlaanderen ook wat hoger aangeschreven dan hier in Nederland.
Daarnaast ook in het kader van uwnieuwetoekomst wordt er ook initiatief getoond om ZeeuwsVlaanderen wat bekendheid mee te geven, ook in Vlaanderen. En of dat nu resulteert in nieuwe
inwoners dat durf ik niet te zeggen, maar het zou mooi meegenomen zijn. Maar je moet dit vooral
niet zien als het Ei van Columbus om krimp tegen te gaan.
Maar dan komen de initiatieven toch voornamelijk vanuit de Zeeuwse kant en niet vanuit de
Vlaamse?
Dat klopt, uwnieuwetoekomst is ook een initiatief vanuit de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en het
lokale bedrijfsleven. De ogen zijn voornamelijk hiermee gericht op Vlaanderen maar andersom speelt
dit niet. Er zijn geen Vlaamse partners bij betrokken. En je merkt daarbij toch wel op dat de grens een
hele harde is, waarbij het lastig wordt om over de grens zaken te organiseren en in te participeren op
zaken.
Merk je dat de grens ook een rol speelt bij het aangaan van samenwerking?
Absoluut, zoals ik al zei is de grens een hele harde. Onbegrip van weerskanten wil ik het niet noemen
maar ik weet wel dat er absoluut verschillen zijn over de grens heen. Toch is het wel zo dat er een
goede samenwerking gevoerd wordt op het gebied van economische ontwikkeling van de
Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen. Wat daarbij wel een belangrijke rol speelt is in mijn ogen dat
er een groot gezamenlijk belang is om die economie te bevorderen. En het belang van de Vlamingen
ligt ook hier in Terneuzen als het gaat om een goede doorvaart en doorstromingen bij het
sluizencomplex. Dus daar is het belang voor beide partijen groot om samen te werken aangezien
men van elkaar afhankelijk is dus daar loopt de samenwerking wel goed, even heel zwart-wit
geschetst. Maar wanneer het gaat over zaken als demografie, wonen en werken dan ben je toch
meer min of meer elkaars concurrent. En dat leidt er in mijn optiek toe dat de samenwerking ook
niet vlot verloopt. Je merkt echt dat men daardoor huiverig is en terughoudend voor een nauwe
samenwerking. Voornamelijk denk ik dus omdat het belang voor hun daar kleiner is.
Kun je dan stellen dat je concurrenten bent van elkaar op het gebied van woningen realiseren en
dergelijke?
Zij zien ons wel als concurrent in die zin dat zij niet willen dat hun overschot aan mensen in ZeeuwsVlaanderen komt te wonen. Vooral omdat ze dan dat overschot aan mensen kwijt zijn. Maar
wanneer het puur gaat om wonen zien we elkaar niet als concurrent. De grens is toch een scheidslijn
dat je het kan zien als twee werelden. Want als het gaat om grensoverschrijdend wonen, dat gaat
niet om aantallen van waarbij wij moeten zeggen van dat is een serieuze doelgroep. Als het gaat om
vraagstukken als voor wie moeten we bouwen dan denken we niet direct aan Vlamingen die de grens
over willen komen.
Het gaat dus om twee gescheiden woningmarkten die weinig invloed op elkaar hebben?
Absoluut, en dat geven recente onderzoeken ook mooi weer, beide woningmarkten hebben een
eigen toewijzingssystematiek en ook een eigen financieringsystematiek. In Nederland kan je toch
veel makkelijker een eigen hypotheek verkrijgen dan in Vlaanderen, waar wordt geacht dat je toch
eigen geld inbrengt. En een van de grootste verschillen, waar toch wel makkelijk overheen gekeken
wordt, is toch wel de cultuur. Die sociale binding dat mensen toch vanwege kennissen,
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verenigingsleven en familie blijven op de plek waar ze zitten. En ook al is een plek tien of vijftien
kilometer van de grens veel aantrekkelijker qua prijs, dan komen er echt zaken bij kijken als sociale
binding, je roots en je sociale wortels. Dus het is niet puur het ontwerpen van mooie woonconcepten
om anderen hier te laten komen wonen. Dan moeten er toch ook andere dingen gaan spelen zoals
bijvoorbeeld het vinden van werk of het krijgen van een relatie met iemand uit die regio. Voor je
gevoel is die grens er misschien amper maar stiekem vormt hij toch een enorme barrière voor
dergelijke zaken als wonen en werken. Maar de grens is toch ook een juridische, fiscale en culturele
grens, die maakt dat dit niet zo snel en soepel zal verlopen. Als je de situatie vergelijkt met die van
tien jaar geleden dan is het wel allemaal iets soepeler, mede door Europese regelgeving, maar de
grens blijft absoluut een barrière.
In hoeverre speelt de Euregio Scheldemond een rol in grensoverschrijdende samenwerking en hieraan
gerelateerde zaken?
Ik ken de Euregio Scheldemond, maar puur inhoudelijk ben ik er niet echt mee bezig. Ik weet dat ze
op het gebied van subsidies een belangrijke rol spelen. Wat wel zo is, is dat de gouverneur van OostVlaanderen ook zitting heeft in de Euregio maar hij heeft bijvoorbeeld wel een streep door een
grensoverschrijdend plan gezet dus in hoeverre wil de Euregio daadwerkelijk grensoverschrijdende
samenwerking? Dus in mijn optiek is het een beetje tegenstrijdig want ze verkondigen dat ze
grensoverschrijdende samenwerking willen, totdat er ook nationale belangen gaan spelen die
worden dan toch belangrijker geacht. En als het dan gaat over zaken als je eigen inwoners die
wegtrekken dan zaag je toch aan je eigen poten. Dan kan je het misschien beter hebben over
economische samenwerking waarbij duidelijke gezamenlijke belangen aanwezig zijn. Het verplaatsen
van inwoners ligt dan toch een stuk gevoeliger. Onze belangen daarin zijn duidelijk, maar het belang
van de Vlamingen is toch minder aanwezig. Dus ergens kan ik me wel indenken dat de Vlamingen wat
terughoudender zijn.
Ben je ook bekend met het project vanuit de Euregio DC Noise, wat hiermee samenhangt en wat zijn
je ervaringen hiermee?
Ik ben er zeker mee bekend maar niet actief bij betrokken. Ik weet dat het speelt en weet dat
voornamelijk Sluis daarmee bezig is en ook de Provincie Zeeland is daarbij betrokken. Toch is
DCNoise niet meer en niet minder, en dan zeg ik het misschien heel zwart-wit, een groep die
informatie uitwisselt onderling en leert van experimenten en ervaringen uitwisselt daar waar het
gaat om demografische veranderingen die reeds spelen of in de toekomst gaan spelen. Want met
DCNoise gaat men dan op studiereis naar Oost-Duitsland waar men gaat kijken hoe de situatie aldaar
is aangepakt aangezien krimp daar al langer speelt. En meer dan dit behelst het ook niet, het is
gewoon een kennisuitwisselingsorgaan en zeker geen orgaan wat samenwerking op dit gebied zal
opzetten of initieert. Maar het heeft geen lokale betekenis, het blijft vrij algemeen en niet op de
regio gespecificeerd. Het enige aspect wat ook betrekking heeft op daadwerkelijk
grensoverschrijdend bezig zijn is het uitwisselen van informatie.
Voor zover je kan oordelen, denk je dat het project voordelen biedt?
Ja, in die zin dat je niet telkens opnieuw het wiel hoeft uit te vinden dus dat er sneller en gerichter
informatie beschikbaar is kan als een voordeel gezien worden. Maar meer dan dit is het niet, je zult
het toch echt zelf moeten doen. En je merkt toch dat elk gebied een eigen dynamiek heeft en een
eigen situatie waardoor het lastig is om een aanpak te vergelijken. Toch kunnen zaken als
burgerparticipatie, hoe ga je om met een projectontwikkelaar die toch wil bouwen en het bestuurlijk
aspect bijvoorbeeld wel werken bij andere gebieden en op zulke zaken is de samenwerking dus ook
voornamelijk geïnitieerd. En misschien zal er ook nog een stuk financiering aan ten grondslag liggen
waardoor de kennis beter verspreid kan worden maar het is niet de club die miljoenen in huis heeft
en experimenten opzet om daadwerkelijk tot een aanpak te kunnen komen.
Is het wel een toevoeging op de bestaande kennisuitwisseling en het bestaande overleg?
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Dat valt wel mee, ik denk dat het vooral handig is voor een gemeente als Sluis die zeer intensief bezig
is met krimp maar dat bijvoorbeeld Hulst er weinig toegevoegde waarde aan ondervindt. Zelf weten
we ervan maar speelt het een marginale rol in de discussie omtrent demografische veranderingen.
Het is ook geen organisatie die langskomt bij gemeenten om de discussie te voeren. Het is gewoon
puur een ambtelijke club die kennis uitwisselt.
Weet je hoe Belgische collega’s tegen het fenomeen demografische veranderingen en krimp
aankijken?
Ik ben ermee bekend dat het thema minder leeft onder Belgische collega’s. En ergens kan ik dat ook
wel snappen. Een stad als Gent kan zulke zaken veel beter opvangen en heeft wat dat betreft wel wat
vet op de botten. Daar hoeft een lichte bevolkingsdaling en vergrijzing niet direct tot grote
problemen te leiden. Als je ziet hoeveel moeite wij moeten doen om het tussen de oren te krijgen,
terwijl je hier wel degelijk de gevolgen van vergrijzing en krimp ziet, wanneer je dat plaats in de
context van een stad als Gent dan kan ik me wel voorstellen dat men dat minder als een probleem
ervaart. En het kan zijn dat ze er achter de schermen wel druk mee bezig zijn, maar het feit blijft dat
ook die grotere steden er op termijn toch aan moeten geloven. En bij de ene gemeente zal dat wat
sneller en grover uitpakken dan bij een andere stad maar feit blijft dat het zal gebeuren. Wat hierbij
wel een ‘voordeel’ is , is het feit dat de economische crisis sowieso wat terughoudendheid moet
bieden bij gemeenten waardoor er niet zomaar lukraak gebouwd kan blijven worden. Enerzijds is dat
natuurlijk zuur, anderzijds brengt het wel dezelfde effecten teweeg waardoor er toch gerichter beleid
opgesteld moet worden. En anderzijds kan het ook wel zo zijn doordat je het vaak over
demografische veranderingen en krimp hebt dat mensen ook wat terughoudender zijn. En dat
begrijp ik ook wel weer; je roept met krimp ook een beetje mislukking over jezelf af. Hierbij wordt je
bijvoorbeeld voor bedrijven ook minder interessant. Die krijgen een idee dat dit een teruglopende
streek is waar weinig potentie in zit en zo moet je oppassen dat je niet in een negatieve spiraal
terecht komt.
Het andere alternatief is dan ontkennen, maar daar zijn ook voldoende nadelen van bekend toch?
Daar heb je gelijk in, je moet een tussenweg vinden daarin. Je moet krimp herkennen en erkennen
maar het moet ook niet een te groot issue worden. Je moet gewoon gericht beleid ontwikkelen
waarbij je uitgaat van een andere samenstelling van de bevolking. Je moet het ook in perspectief
zien, Zeeuws-Vlaanderen is nooit een grote groeikern geweest. Daar veranderd ook weer niet zoveel
aan in dat opzicht. Waar je wel serieus op in moet gaan is het feit dat we met zijn allen ouder worden
en dus vergrijzing wel degelijk zal ontstaan. Daarnaast zitten we met een woningbestand wat
eigenlijk niet geschikt is om die doelgroep van morgen te huisvesten. En we hebben nu op zich
kwantitatief een goed aanbod, alleen moet de omslag naar kwalitatief gemaakt worden. Iedere
nieuwe woning bouw je in principe voor leegstand of een tweede huis. Je kan dus ook je
woningmarkt aan de onderkant verbeteren door gerichter te bouwen en zodoende kan je stellen dat
krimp en vergrijzing ook wel degelijk voordelen kan bieden. Hoewel het lastig is vanwege het
kostenverhaal want wie gaat die woningen slopen?
Ben je bekend met het verschil tussen Nederlanders en Vlamingen in planningscultuur dat er in
Nederland veel vooruit gekeken wordt en dat hier veel plannen en visies gemaakt worden waar dat in
Vlaanderen niet echt de planningscultuur is?
Ik herken zeker het beeld van Nederlanders dat zij veel vooruitkijken en plannen en visies maken,
misschien soms zelf wel teveel. Over de Belgen kan ik moeilijk oordelen aangezien ik daar weinig
ervaren mee heb. Ik heb het wel eens gehoord maar heb er zelf geen concreet bewijs voor en heb er
ook geen ervaringen mee.
Zou het kunnen dat dit aspect wel een rol speelt bij het feit dat Vlaamse gemeenten krimp nog niet
als thema zien gezien de planningstijdlijn die zij hanteren?
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Ja, zoals je dit schetst klinkt het heel aannemelijk. Er zal zeker een grote kern van waarheid in zitten.
Toch denk ik dat er nog wel meer aspecten een rol spelen. Ten eerste is de woningmarkt van een
andere orde. Er is veel meer particulier woningbezit waardoor het belang van de overheid voor de
woningmarkt gewoon kleiner is. Er is maar een klein deel van de woningmarkt in handen van de
Vlaamse corporaties en dan gaat het om de allergoedkoopste sociale huurwoningen. Daar zal altijd
naar vragen dus daar zal het signaal van krimp minder snel doordringen. De woningmarkt is daar dus
meer een particuliere zaak waar de belangen voor particulieren groter zijn dan die voor de overheid.
En die Vlaamse corporaties bevinden zich ook niet op projectontwikkelingsgebied zoals in Nederlands
soms wel het geval is. Daarnaast, en dat is mijn persoonlijke mening, is dat het ook wel eens zou
kunnen zijn dat Vlamingen wat meer gewend zijn aan, om het zo maar te noemen, verrommeling.
Leegstand en verpaupering dat gaat zich op den duur terug laten zien in het openbaar gebied . Bij
Vlamingen heb ik toch het idee van leven en laten leven en hij trekt zich daar toch wat minder van
aan. Dus die zal minder snel het signaal oppikken van dit ziet er niet uit en dit zou wel eens een
gevolg kunnen zijn van krimp of vergrijzing. Dat is voor een deel dus door te voeren naar culturele
verschillen tussen een Nederlander en een Vlaming. Een Nederlander is de eerste die aan de bel trekt
wanneer hem iets niet bevalt aan de ruimtelijke ordening. We leven zelf in een cultuur waarin
ruimtelijke ordening een grote rol speelt, waarin alles netjes bestemd is en alles netjes ontworpen en
daar is dat toch wel op terug te voeren. Als wij Nederlanders in Zelzate rondlopen zijn we verbaasd
over de panden die we aantreffen maar een Vlaming ervaart dat niet als een probleem. Dus wanneer
je stelt dat het probleem daar niet zo leeft, dan is dat denk ik ook terug te voeren op dit verschil.
Zijn Nederlandse burgers graag betrokken bij het nadenken over thema’s als krimp en hoe geven jullie
hier invulling aan?
Ja, ook dat merk je heel goed. We hebben het project Nu2021 opgezet om burgers ook inspraak te
geven over zaken als voorzieningen in hun kernen, die ook weer het gevolg zijn van krimp en
vergrijzing. Zelf ben ik betrokken geweest bij de opzet ervan maar niet zozeer bij de uitvoering. Ik
denk dat het heel belangrijk is om de bevolking ook mee te laten denken over dergelijke zaken, het
gaat tenslotte om hun kern en gemeenschap. En je merkt dat het ook best wel leeft onder de
bevolking. Tenslotte zien ze zelf ook de gevolgen ervan waardoor het fysiek merkbaar is. Mensen
beseffen dat je bijvoorbeeld als gemeente niet zes zwembaden kan openhouden terwijl de bevolking
krimpt en ouder wordt. Tien jaar geleden was dit totaal geen issue aangezien er voldoende geld
beschikbaar was en krimp was geen thema. Nu is dat niet meer en er dient bezuinigd te worden.
Maar toch moeten we ook vooruit kijken dus los van bezuinigen zullen er ook minder mensen
gebruik gaan maken van voorzieningen. Het hele schaalniveau zal wat omlaag moeten qua plannen
en voorzieningen en daar dient een denkomslag in gemaakt worden, maar toch zijn we daarbij goed
op weg. Bouwactiviteiten worden gereduceerd, ingekort of soms zelfs uitgesteld, hoe wrang dat
soms ook kan zijn.
Na afloop: Meneer de Ruijter, al mijn vragen zijn beantwoord en ik wil u van harte bedanken voor de
tijd en moeite. Het interview zal absoluut een meerwaarde zijn voor mijn onderzoek.

133

Duo-Interview met Mevr M. Klein Hesseling en Mevr E. Piqueur
Functie Mevr Klein Hesseling: Projectmanager Interreg IV A namens Provincie Zeeland
Functie Mevr Piqueur: Bestuurssecretaris Provincie Oost-Vlaanderen
Beiden zijn namens hun functie werkzaam binnen de Euregio Scheldemond
Locatie: Huis van de Economie, Gent
Tijdstip: 4 mei 2011, 15:00u
Vooraf: Na een korte introductie van het onderzoek en een dankwoord voor het willen meewerken
aan het interview is het volgende gesprek ontstaan:
Hoe ziet u de rol van de Euregio op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking?
EP: Wanneer het op de Euregio aankomt is onze rol voornamelijk het samenbrengen van mensen.
Daarnaast hebben we ook een secretariaat waarbij mensen op een aantal specifieke thema’s met
elkaar bezig zijn. We brengen toch vooral de mensen samen en faciliteren, en dan proberen via onze
Scheldemondraad, het structurele orgaan van de drie provincies, beleidsmatig te kijken van waar
willen we met deze regio naartoe. We proberen sinds een aantal jaren op een aantal domeinen
concreet samen te werken, waar mogelijk projecten rond op te zetten. En toch ook elkaar te
informeren. En ik denk wanneer je niet een dergelijke structuur zou hebben, ondanks dat iedere
Provincie het belang wel inziet van grensoverschrijdende samenwerking, dan zou er concreet niet
veel gebeuren denk ik toch. Dus de rol van de Euregio en de Scheldemondraad is toch voornamelijk
eraan blijven trekken, mensen blijven samenbrengen, blijven aandacht vragen voor grensproblemen
en knelpunten en dat soort zaken.
Dus naast de rol van facilitator heeft de Euregio ook de rol van aanjager?
MKH: Absoluut, en daarbij focussen op thema’s waarbij gelijkenissen zijn en waarbij goed kan
worden samengewerkt. Dus ook op beleidsmatig vlak probeert men via vakgroepen ook
samenwerkingsverbanden die dan ambtelijk en bestuurlijk te voorzien van vakinhoudelijke inbreng.
De Scheldemondraad zelf bestaat uit de gouverneurs en de commissaris van de Koningin.
U geeft aan dat er gezocht moet worden naar domeinen waarbij samenwerking voordelen kan
bieden. Bij welke thema’s kan samenwerking dan geen voordelen bieden?
EP: Zo hebben we bijvoorbeeld vakgroepen op een groot aantal thema’s. En dan zie je bepaalde
vakgroepen dat werkt gewoon goed. Een goed voorbeeld hiervan is Economie, daarbij hebben we
onlangs echt opnieuw de schouders eronder gezet. Daar hebben we onze innovatietroeven benoemd
en daar zijn we nu druk mee aan de slag. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook een vakgroep RO/Milieu.
Dat loopt totaal niet. En waarom is dat? Omdat die mensen elkaar sowieso al zien , dus die hebben
ons dan eigenlijk veel minder nodig om die aanjaagfunctie te vervullen. Die zien elkaar vaker op het
gebied van andere dossiers. En zodoende zie je bij ons; die vakgroep werkt eigenlijk niet. Dus als je bij
ons vergaderingen daarbij organiseert, daar komt gewoon niemand op af. Maar andere groepen
zoals Landbouw, Onderwijs/Cultuur en ook Veiligheid die werken gewoon goed. Naast RO/Milieu heb
je ook Toerisme, hoewel je zou denken dat daarin heel veel opportuniteiten zijn, dat loopt ook niet.
Maar het is niet zo dat zoals u zegt, op het gebied van RO/Milieu dat kunnen de overheden onderling
prima, dat dit op ieder thema mogelijk is? Dat de Euregio in feite ondergebracht kan worden bij de
verschillende overheden?
MKH: Misschien dat het ook een beetje versnipperd ligt, de verantwoordelijkheden liggen op
verschillende niveaus.
EP: Dit klopt, en je hoort ook bij de verschillende vakgroepen dat je gewoon iemand nodigt hebt die,
en dat is dan heel praktisch, die vergaderdatums regelt, die vergaderstukken verzamelt en die
eigenlijk het hele proces faciliteert voor de verschillende ambtenaren. En bij RO/Milieu heb ik vaak
het idee van dan heb je Vlaanderen, die vooral opdracht krijgen van bovenaf om dingen te doen, dus
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daar moeten ze toch al veel samen zitten om dit te bespreken. Het is dus zo dat wanneer de mensen
elkaar minder gaan zien dat wij daar toch wel op anticiperen zodat er wel degelijk een vorm van
samenwerking actief blijft. Het is niet zo dat wij dat uit het oog verliezen dan. Wat lastig is bij
bijvoorbeeld RO/Milieu is, dat is dat dit thema door heel veel andere thema’s heen gaat.
Bijvoorbeeld bij krimp nu zie je dat dit ook terugkomt in het thema ruimtelijke ordening en zo zijn er
nog genoeg thema’s te bedenken waarbij dit het geval is. Ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van de
Kanaalzone is een dergelijk thema wat terugkomt in ruimtelijke ordening.
En wat is precies de rol van de Scheldemondraad binnen de Euregio
MKH: Zij zijn eigenlijk het bestuurlijke orgaan van de Euregio. Zij stippelen de koers uit en geven aan
welke thema’s geaccentueerd moeten worden de komende periode. Dus toch voornamelijk het
zwaartepunt leggen op bepaalde thema’s en waar in de regio er voornamelijk op gefocust moet
worden. En daarbij ook de vraag waar grensoverschrijding echt een meerwaarde kan betekenen.
EP: Wat je vroeger ook had is dat je toen het Interreg programma had, en dat overschaduwde alles.
Dat was eigenlijk hetgeen waarom we samenwerkten, daar zaten de centen. En nu, ik schat zo’n drie
of vier jaar ongeveer, zie je dat die structurele samenwerking ook echt inhoud begint te krijgen en
dat daar meer en meer op gefocust wordt. Maar waar we kunnen willen we nog altijd die Interreg
middelen gebruiken om projecten uit te voeren. Toch zijn we ook vooral bezig met de drie Provincies
om vooral beleidsmatig, onafhankelijk van subsidies, echt aan het nadenken zijn over bepaalde
grensoverschrijdende thema’s. Zo ook de arbeidsmarkt is wel een hele belangrijke, maar tot nu toe
binnen de Scheldemondraad nooit veel aandacht gekregen heeft. Nu is dit sinds een aantal jaar een
prioritair thema. En je ziet dat nu, ook zonder de centjes, gaan we dit gewoon aanpakken. En daar ligt
denk ik wel een verschuiving in denken ook, vooral in het besturen.
MKH: Zeker dat je vooral een meerwaarde ziet in het samenwerken, samen besturen en het in het
samen dingen oppakken ook. Goed voorbeeld hiervan is het gezamenlijk lobbyen richting Brussel.
Zodat je elkaar echt met een langetermijnvisie bij bepaalde thema’s elkaar kunt versterken.
EP: Binnen de Scheldemondraad hebben we ook drie gemeentelijke clusters, echt op de grens. Een in
het oosten, een in het midden en een in het westen. En dan vooral die RO-gerelateerde zaken die
komen dan bijvoorbeeld vooral aan bod in het Kanaalzonegemeente-overleg. Daarbij heb je
Terneuzen, Zelzate, Gent en Evergem. Die zitten echt met de voltallige colleges tweemaal per jaar
samen. En via die weg komt het thema dan weer terug in de Scheldemondraad.
U gaf reeds aan dat ook verschil in wetgeving en verschillen op juridisch en fiscaal vlak aanwezig zijn.
In hoeverre spelen deze factoren een rol bij samenwerking tussen Nederland en België?
EP: Dat is voornamelijk afhankelijk van het betreffende thema. Op het gebied van arbeidsmarkt zie je
dat het enorm veel belemmeringen oplevert. Daarnaast zijn dergelijke zaken toch vaak op nationaal
niveau geregeld, en in België dan op federaal niveau. Soms is het ook een kwestie van in kaart
brengen, zien waar de bevoegdheden liggen en dan bekijken in hoeverre je er iets aan kan doen en
eventueel een lobby-traject opstarten.
Hier spelen jullie dus een actieve rol in?
EP: Ja, het is eigenlijk sinds kort dat we daar echt op inzetten.
MKH: En het is eigenlijk wat je zegt, het is afhankelijk van waar de bevoegdheden liggen.
EP: Maar als je het bekijkt bij samenwerking en concrete projecten enzo, dan zorgen die verschillen
er juist ook weer voor dat je een project kunt opzetten. Dus door te denken van hoe kun je van die
belemmeringen toch weer een opportuniteit maken? Dus het speelt een beetje aan twee kanten
natuurlijk. Dus wanneer er geen belemmeringen zijn dan is onze rol eigenlijk ook een beetje
uitgespeeld.
Is er al veel verbetering gerealiseerd bij het oplossen van deze belemmeringen?
EP: Om eerlijk te zijn denk ik van niet.
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MKH: Dat is weer de bekende uitspraak van hoelang bestaat de Europese Unie, en hoe lang zijn de
grenzen nou al open? Maar als je dan kijkt naar grensoverschrijdend werken, dat is totaal niet
geregeld en dat is echt een rampboek. Ook je sociale zekerheden en belastingtechnisch en juridisch,
dus heel veel zaken voor de gewone burger zijn nog gewoon niet geregeld. Ik denk als je zo kijkt
vanuit de Interreg-programma’s, als je dat naast elkaar legt, dan zijn er wel meer zaken goed
geregeld zoals het waterbeleid, het toeristische en culturele aspect. Als je kijkt naar de
projectresultaten van het Interreg-programma dan krijg je wel een goed overzicht dat er wel
resultaten geboekt zijn maar wanneer je dat terugkoppelt naar structurele verschillen in wetgeving
dan is dat toch mager.
Zien jullie de verschillen in wetgeving wel als een belangrijk issue om grensoverschrijdende
samenwerking te kunnen bevorderen?
EP: Ja, toch vooral op het gebied van de arbeidsmarkt. Het is een enorm belangrijk issue maar wel
lastig om daar resultaten in te boeken.
Zijn jullie bekend met het besluit van de Nederlandse minister Kamp om het bureau Belgische zaken
af te schaffen?
EP: Jazeker, dit is echt als een klap. Vanuit de Euregio reageren wij hier dan ook op om dit toch
ongedaan te maken. Het is ook nog niet definitief maar wij maken hier wel echt bezwaar tegen. De
kans dat dit doorgaat schat ik wel groot maar toch. Het is geen goed besluit, want om je face to face
dienstverlening af te schaffen en te veranderen in een website, dat druist in tegen alles waar wij voor
staan. Het gaan tenslotte toch altijd om specifieke vragen en gevallen waarbij face to face contact
een absolute meerwaarde vormt.
MKH: En vooral voor sommige sectoren is dat toch funest ook. Kijk, de grote bedrijven die halen toch
wel eigen mensen binnen en die zorgen dat er eigen voorzieningen zijn. Maar voor kleinere instanties
die deze kennis niet zelf in huis kunnen halen gaat dit op termijn toch echt problemen opleveren.
Juist dus vooral omdat die wetgeving nog helemaal niet aangepast is.
Denkt u dat dit op termijn wel opgelost zal worden of is dit niet de verwachting?
EP:Een hoop van die zaken gaan niet op korte termijn opgelost worden. Zaken zoals sociale
zekerheid, ik zie dat niet zo snel gebeuren nee. Vanuit Europa krijgt men dat toch niet zo makkelijk
opgelost, en de lidstaten hebben daar misschien weinig zin in om dat op te lossen. Men hecht daar
weinig prioriteit aan en iedereen is toch heel erg met zijn eigen prioriteiten bezig. Ze erkennen het
belang er niet van en misschien ook het nut niet.
MKH: Vaak zie je dat nationale overheden ver weg zitten van de grensregio’s. Kijk naar Den Haag en
Brussel en dan zitten de grensgebieden toch ver weg. En dat heeft toch invloed want men ziet dan
toch minder direct het belang in van deze zaken.
Is dit in de praktijk merkbaar dat de nationale overheden toch minder prioriteit stellen aan de
grensregio’s en zo ook de Euregio Scheldemond?
EP: Het is natuurlijk wel relatief want onze landen zijn ook vrij klein maar toch merk je dat. ZeeuwsVlaanderen zeker, die zitten natuurlijk ook nog eens afgesloten door het water. Maar ook hier in het
Vlaamse gedeelte merk je dat wel, we zijn natuurlijk geen achtergestelde gebieden, maar dat speelt
toch wel hier ook. De problemen in het grensgebied zijn toch minder prioriteit dan de problemen in
de meer economische en centrale regio’s.
MKH: Ik denk dat men zich ook gewoon minder bewust is van wat er in de grensregio’s zich afspeelt
en dat men minder weet van wat er al aan economische activiteiten wordt gegenereerd in deze
regio’s. Er ligt gewoon meer focus op de meer centrale gebieden.
Op jullie website staat ook te lezen dat er wel degelijke culturele verschillen bestaan tussen de
Nederlanders en de Vlamingen. In hoeverre merken jullie dit in de praktijk wanneer het aankomt op
samenwerking?
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EP: Dat klopt, er zijn bijvoorbeeld op bestuurlijk vlak wel enkele verschillen. Vlamingen zullen eerder
andere beslissingstrajecten doorlopen denk ik. Bijvoorbeeld de Vlamingen zullen eerder na afloop
van de vergadering, tijdens de lunch, de belangrijke zaken regelen tijdens een wat informele setting.
Dit gebeurt bij de Nederlanders niet, die regelen dat soort zaken echt tijdens de vergadering. En na
afloop kan het dan best gezellig zijn bij de lunch maar het geregel en de besluiten zijn dan al
genomen. Een ander punt is dat er ook vaak in de beslissingsbevoegdheid verschillen zijn.
MKH: Dit kan ik wel bevestigen. In Vlaanderen wordt veel meer hiërarchisch geregeld en besloten en
dat men in Nederland vaak wel mandaat krijgt van hogerhand om beslissingen te nemen. Die
mandaten krijgt men niet zo snel in Vlaanderen waardoor er toch minder snel beslissingen genomen
kunnen worden. In Vlaanderen worden zulke dingen sneller in deputatie besloten, terwijl bij ons
dingen dan toch al gemandateerd zijn. En dit geldt ook bij budgetten. Deze zijn vaak al een jaar van
tevoren vastgesteld en dan hoeft dat niet nog eens apart in Gedeputeerde Staten te komen of in
colleges.
In hoeverre worden deze verschillen als belemmerend ervaren?
EP: Mijn gevoel zegt dat de verschillende partijen daar ondertussen wel aan gewend zijn geraakt.
MKH: Toch scheelt het ook wel als je kijkt naar waar men vandaan komt. Als je kijkt naar de regio
Zeeuws-Vlaanderen, daar zit het al zo in de cultuur om met Vlamingen samen te werken dat dit heel
natuurlijk gaat. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld iemand uit Schouwen-Duiveland, waar het
calvinisme nog vanaf druipt, dan is dat toch anders. Dat is echt een wereld van verschil. Dan kan een
Hollander te kordaat en te bot zijn en dan zie je dat inderdaad wel clashen. Maar wat ik merk is dat je
ziet dat de partijen die echt openstaan voor grensoverschrijdende samenwerking en die zich daar
ook echt voor willen inzetten, dat die het ook wel als een uitdaging zien om toch met die verschillen
te werken.
Merken jullie ook echt dat de verschillende partijen open staan voor grensoverschrijdende
samenwerking of staat daar toch een wat passieve houding tegenover?
MKH: Ja, ik merk dat wel. Als Zuiden van Nederland en als Noorden van Vlaanderen kijk je toch wel
heel erg naar elkaar, hoewel de grens er natuurlijk wel tussenzit. Maar zelf merk ik wel dat mensen
het als een uitdaging zien of als een meerwaarde om op een heel laagdrempelige manier samen te
werken. Want de taal is natuurlijk hetzelfde, ook al heb je wel eens wat spraakverwarringen.
EP: En ook wat bedrijven gaan steeds meer het nut ervan in zien waardoor ook die samenwerking
versterkt wordt. Het is toch ook een stukje marktvergroting voor bedrijven dus die zien daar zeker
wel het belang van in. Plus dat is toch vrij makkelijk aangezien er geen taalbarrière aanwezig is en het
ligt toch om de hoek. Dus de bereidheid om eens over de grens te kijken wordt steeds groter voor
zowel bedrijven als andere partijen.
En wat is de rol van de Euregio hier in?
EP: Wij bieden toch de mogelijkheden en het platform om ook door projecten via het Interregprogramma om projecten te realiseren die hier ook aan bijdragen. En door het verlenen van
subsidies zijn instanties toch meer geneigd deel te nemen aan dergelijke projecten. Dus de rol van
het verstrekken van subsidies is wel een belangrijke. En achterliggend doel daarvan is dus ook dat
instanties de voordelen gaan inzien van grensoverschrijdende samenwerking waardoor het in de
toekomst toch soepeler gaat verlopen. En wat je ook krijgt na al die jaren, want we zijn natuurlijk al
een hele tijd bezig, is dat organisaties in het veld ook elkaar leren kennen en die gaan ook onderling
samenwerken, en die weten elkaar te vinden. En ze bespreken samen problemen die daardoor ook
sneller aangekaart kunnen worden. Er ontstaat op die manier een groot netwerk en daarin speelt de
Euregio dus wel een belangrijke rol. Wij zijn dus toch een instantie waarbij organisaties terecht
kunnen op gebied van het opzetten van een project of het invulling geven aan bepaalde zaken.
MKH: En van het een komt het ander ook. Doordat mensen op bepaalde thema’s samen gaan komen
ontstaan er ook een sneeuwbaleffect. Het aantal thema’s wordt steeds groter doordat er ook overlap
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ontstaat en zodoende groeit het aantal thema’s waarop grensoverschrijdende samenwerking van
toepassing is.
Merken jullie dat de Vlamingen en de Nederlanders dezelfde bereidheid hebben om
grensoverschrijdende samenwerking te voeren?
EP: Enigszins wel. Maar het allerbelangrijkste is denk ik toch dat het om mensen gaat. Het gaat er
voornamelijk om welke personen er verantwoordelijk zijn op dit gebied en hoe zij aankijken
tegenover grensoverschrijdende samenwerking. Zo is bijvoorbeeld de burgemeester van Gent echt
iemand die dergelijke samenwerking hoog in het vaandel heeft. Ook de voormalige gouverneur van
de provincie Oost-Vlaanderen, meneer Balthazar, was hier een goed voorbeeld van. Die geloofde
echt in grensoverschrijdende samenwerking en die ging daar vol voor. En uiteraard heb je ook
mensen die daar toch minder het nut van inzien en er dus minder voor gaan. Maar wanneer je dan
toch terugkijkt naar bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen, dat zijn voor Vlaamse begrippen toch kleine
gemeenten waardoor misschien van hun kant uit het belang van samenwerking niet te groot is. Zij
ervaren dat misschien als minder interessant om mee samen te werken, dat zou goed kunnen
hoewel dat lastig aan te tonen is. In dat opzicht kan ik me er wel iets bij voorstellen.
MKH: Het is toch ook een beetje welk vlak en welk thema het betreft.
Hoe zien jullie dit dan op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkeling?
Kijk naar bijvoorbeeld krimp, een gemeente als Zelzate die krimpt niet. Die hoeven dus niet over
dergelijke thema’s na te denken dus in dat opzicht snap ik wel dat zij de toenadering vanuit Zeeland
niet beantwoorden. En ook in het perspectief gekeken; Oost-Vlaanderen is natuurlijk toch vele malen
groter dan Zeeland en vooral Zeeuws-Vlaanderen. Dan zit je echt op een ander schaalniveau. Terwijl
Zeeland het toch wel van de sterke buren moet hebben en minder van de Randstad. Dus voor
Zeeland is Vlaanderen wel degelijk een gewilde partij maar andersom is het belang kleiner. Dus op
sommige vlakken zal Vlaanderen de buren minder nodig hebben dan andersom.
Om terug te komen op het thema krimp, spelen daarbij niet andere factoren ook een rol zoals
bijvoorbeeld de toekomsttermijn waarnaar gekeken wordt?
EP: Ja, daar heb je wel een punt. In mijn optiek, als Vlaming, meen ik dat er in Nederland juist iets
teveel vooruit gekeken wordt en teveel hervormd wordt. Bij Nederland heb ik het idee van ja jullie
plannen wel maar heeft het ook allemaal nut? Er ontbreekt wat aan continuïteit op dat gebied dat er
teveel geplanned wordt. Nederlanders vergeten in dat opzicht wel eens dat er heel vaak onvoorziene
omstandigheden zich aandienen waardoor de lange termijn plannen weer gewijzigd kunnen worden
en zo gaat dat continu. Dus wij hebben bij jullie het idee van ja daar wordt heel veel geplanned en
strategisch nagedacht etc. maar dat gaat wel echt ten koste van continuïteit. Maar ik geloof wel dat
wij ook wat teveel naar het hier en nu kijken. En daardoor lopen we ook wel eens teveel achter de
feiten aan. Ik denk dat Nederlanders wat rapper dingen herkennen en wat korter op de bal zitten.
Het is wel een breed cultureel aspect wat verder gaat dan ruimtelijke ordening en krimpherkenning.
In hoeverre denkt u dat Vlaanderen en Zeeland concurrenten van elkaar zijn op het gebied van
ruimtelijke ordening?
MKH: Dat wordt wel zo ervaren door beide partijen vermoed ik. Wanneer de grens er niet geweest
was zou er in mijn optiek in Zeeland geen krimp zijn. Er zijn plannen geweest om mensen uit
Vlaanderen te huisvesten in Sas van Gent om daar de leegstand aan te pakken maar toen is er vanuit
hogerhand ingegrepen en is het plan afgeblazen. Toch omdat men niet wil dat bewoners wegtrekken
uit Vlaanderen. Wanneer die grens er niet was zou dit zeker niet problematisch geweest zijn. Dus
men ervaart de ander niet zozeer als een concurrent maar meer nog als toch een andere partij.
Huisvesten in een andere Belgische gemeente is geen probleem maar de overstap naar de
Nederlanders ligt toch wel erg gevoelig. In dat opzicht is de grens een hele barrière. En toch ook wel
voor de burgers zelf, je gaat toch in een ander land wonen en dat ligt toch gevoelig. Ook op sociaal
vlak is dat een grote stap. En daar bovenop komen ook nog eens die fiscale en juridische verschillen
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waardoor de stap alleen maar groter wordt. Dat is wel iets wat mensen extra afschrikt. Wat dan
bijvoorbeeld wel werkt is het feit dat men in Zeeuws-Vlaanderen redeneert dat wanneer iemand
gaat studeren in de Randstad, dat hij voorgoed wegtrekt. Daarom heeft men samenwerking gezocht
met de gemeente Gent om een plan op te stellen om Zeeuws-Vlaamse studenten ook in Gent te
kunnen laten studeren. De redenatie hierachter is dat men toch denkt dat wanneer een ZeeuwsVlaming in Gent gaat studeren hij eerder zal terugkeren richting Zeeuws-Vlaanderen. Hiervoor zijn er
wel gezamenlijk enkele knelpunten weggewerkt op het gebied van diploma-erkenning en onderlinge
afstemming van opleidingsprogramma’s. In dit project zien zowel Zeeuws-Vlaanderen als gemeente
Gent de voordelen en ziet men elkaar zeker niet als concurrent. Ook het Interreg-programma heeft
hier een rol in gespeeld aangezien dat een project was van grensoverschrijdend onderwijs.
Wat is de rol van het Interreg-programma binnen de Euregio Scheldemond?
MKH: Het speelt zeker een hele belangrijke rol. Hoewel er wel een verschuiving plaats. Tegenwoordig
is het een heel belangrijke manier om projecten te realiseren die een grensoverschrijdend belang
hebben maar er wordt nu meer constructiefs gedaan buiten het Interreg-programma om. Tot een
jaar of vijf geleden draaide de Euregio nog veel meer om het Interreg-programma en had het een
veel centralere plaats binnen de Euregio. Wat je ziet is dat de thema’s die door de Scheldemondraad
worden aangedragen en geaccentueerd dat die door middel van projecten sneller gerealiseerd
kunnen worden. Dat is toch de voornaamste rol van het Interreg-programma. Maar de Euregio is
zeker meer dan alleen het Interreg-programma, er zit zeker een structurele en constructieve
component in. De Euregio en het Interreg zijn wel heel erg verweven, vaak gaat het toch om dezelfde
partijen die er binnen anticiperen en zodoende goed de weg kennen bij elkaar.
Op welke wijze vindt er afstemming plaats tussen de Euregio en het Interreg-programma?
MKH: Veel mensen zijn vanuit de verschillende overheden toch voor een deel gestationeerd in het
gebouw hier van de Euregio. Zodoende spreken mensen al veel met elkaar en zijn de belangen en
doelen bekend bij elkaar.
EP: Het is ook een beetje historisch gegroeid. Binnen de Euregio Scheldemond hebben we altijd met
een gemeenschappelijk secretariaat gewerkt. Hier hebben altijd mensen van de drie provincies altijd
samengewerkt en samen gezeten en we deden dan altijd de helft Interreg en de helft Scheldemond.
Zelf deed ik bijvoorbeeld de vakgroep Economie voor de Scheldemondraad maar ook de
economische projecten binnen Interreg waardoor de afstemming automatisch ging. Met het nieuwe
Interreg-programma wat dus grensbreed is, is daar een einde aan gekomen. We hebben nu wel een
gemeenschappelijk secretariaat in Antwerpen waar mensen samen zitten vanuit alle acht provincies.
En daar komt nu vooral de afstemming van de projecten uit naar voren. Maar wij hebben ons
secretariaat vanuit Scheldemond niet willen opgeven waardoor we hier in Gent nog steeds een
contactpunt hebben en de Interreg mensen van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland
zitten hier ook nog steeds enkele dagen per week. Zodoende blijft de afstemming wel gewaarborgd.
Naast het Interreg-fonds hebben jullie onlangs ook het Scheldemondfonds opgericht. Hoe moeten
deze twee fondsen ten opzichte van elkaar gezien worden?
EP: Eigenlijk hangt dit ook samen met de evolutie van Euregio Scheldemond naar een brede
grensregio. En Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland hebben eigenlijk aangegeven dat de
vorige samenwerking wel dusdanig goed beviel dat men hier toch op verder wil gaan en daarom is
eigenlijk het Scheldemondfonds opgericht. Het gaat hierbij dan wel om kleinschaligere projecten
maar om hier toch een eigen fonds voor in het leven te roepen. En dit geeft de Scheldemondraad
toch nog een beetje armslag om ook de eigen initiatieven een steuntje in de rug te geven en
proberen deze te kunnen realiseren. Daarnaast is het Scheldemondfonds wat laagdrempeliger. Als je
ziet hoeveel voorbereidingen een projectaanvraag voor het Interreg-programma kent dan vergt dat
gewoon heel erg veel tijd. Dat is bij het Scheldemondfonds toch ook wat minder waardoor dingen
sneller gerealiseerd kunnen worden. Toch is het doel nog niet om het Scheldemondfonds te gaan
vergroten. We komen telkens goed uit met de beschikbare gelden dus dat is nog niet aan de orde.
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Het moet ook zeker niet gezien worden als een vervanger op termijn van het Interreg-programma.
Die twee staan toch min of meer los van elkaar.
Kunt u iets meer vertellen over het project DC Noise?
MKH: Dat loopt niet via het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland maar gaat via het Noordzeeprogramma. Om eerlijk te zijn weet ik daar weinig van af.
EP: Ik weet waar het over gaat en welke thema’s er binnen spelen en dat er enkele partners bij
betrokken zijn zoals gemeente Sluis. Dat het een project is waar de Euregio bij betrokken is kan ook
betekenen dat er maar enkele gemeenten bij betrokken zijn en dat wij daar zelf niet veel weet van
hebben. Wat ik weet is dat het voornamelijk focust op het uitwisselen van informatie en het
vergaren van cijfermateriaal. Je moet het voornamelijk zien als een deling van kennis maar niet als
iets om echt de krimp aan te gaan pakken. Het is ook een algemeen project waarin meerdere
Euregio’s zijn betrokken en de informatie is dus niet specifiek voor de regio.
Tot slot: Denken jullie dat grensoverschrijdende samenwerking binnen de Euregio Scheldemond een
steeds grotere rol zal gaan spelen en effectiever en efficiënter zal gaan verlopen?
MKH: Ik denk dat het wel valt of staat met de potten geld die daarvoor beschikbaar gesteld zullen
worden. Zeker in deze tijden van bezuiniging zal ook hierop misschien bezuinigd worden en dat zal
ongetwijfeld ten koste gaan van het succes van samenwerking. Daarnaast ook natuurlijk de
bereidheid van de overheden die van groot belang is. Het valt of staat met mensen en hoe zij tegen
grensoverschrijdende samenwerking aankijken. Maar als we eerlijk zijn dan mogen we niet klagen
met de huidige bestuurders. Zij zien het wel als een meerwaarde waardoor er toch kansen liggen op
het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.
Na afloop: Mevrouw Klein Hesseling en Mevrouw Piqueur, al mijn vragen zijn beantwoord en ik wil u
van harte bedanken voor de tijd en moeite. Het interview zal absoluut een meerwaarde zijn voor dit
onderzoek.
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Interview met Dhr. A Drijgers
Functie: Clustercoördinator ruimtelijke ontwikkeling, Provincie Zeeland
Locatie: Provincie Zeeland locatie Groenewoud, Middelburg
Tijdstip: 12 mei 2011, 13:00u
Vooraf: Na een korte introductie van het onderzoek en een dankwoord voor het willen meewerken
aan het interview is het volgende gesprek ontstaan:
Welke rol speelt de Provincie Zeeland bij grensoverschrijdende samenwerking?
De Provincie Zeeland zit op verschillende niveaus in de samenwerking over de grens, maar dat is
maar zeer ten dele samen met de gemeentes. We hebben een Euregio-samenwerking, de
samenwerking tussen Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Dan heb je specifiek op het
gebied van ruimtelijke planning een samenwerkingsverband onder regie van de Benelux. En die
Benelux heeft over de volle breedte van de grens Nederland-België overleg over ruimtelijke plannen
georganiseerd. Dit gaat dan om plannen die van belang zijn om over de grens iets van te weten. Het
karakter van dat overleg is weten wat er over de grens speelt en eventueel planconsultatie wanneer
daar echt aanleiding voor is. Met andere woorden, in Nederland zijn we gewend aan
inspraakprocedures en overleg en waarom zou je dat over de grens ook niet doen? De
planconsultatieplicht die we hebben daar is apart overleg over en dat heet het VLANED-overleg, dat
komt van Vlaanderen-Nederland. Daarover is een paar keer per jaar overleg over en de regie zit in
Brussel. En van deze club is ook nog een initiatief voortgekomen om een grensoverschrijdende
actiekaart te maken, zodoende dat men weet wat er grensbreed speelt binnen de grensregio’s. Die
kaart moet over een half jaar klaar zijn. Ook Vlaanderen en Zeeland maken daar dus deel van uit. Dit
is dus een andere structuur dan de Euregio. Daarnaast zitten wij ook nog in het Rijn-Schelde-Delta
samenwerkingsorganisatie. Hier zitten alle buurprovinciën in van ons en ook belangenorganisaties en
marktpartijen zitten in dit overleg. Hierbij gaat het niet om lokale zaken maar zaken met een groter
belang. Denk hierbij aan grensoverschrijdende natuurgebieden of de grote assen tussen Rotterdam
en Antwerpen. Dus dit zijn de drie niveaus waarop de Provincie Zeeland meedoet aan
grensoverschrijdende samenwerking. Daarnaast is de Westerschelde nog een verhaal apart, maar ik
denk niet dat dit zozeer relevant is voor je onderzoek.
Waarom is dit dan buiten de bestaande kaders geregeld?
De ontwikkelingen op de Westerschelde zijn echt een geval apart. De Belgen beroepen zich op het
verdrag van 1838 waarin staat dat zij ook gehoord moeten worden bij beslissingen daarbij. Het gaat
hierbij risicocontouren, beloodsing, verdieping etc. Dat is te specifiek om onder te brengen bij de
bestaande organisaties. Plus deze problematiek speelt op een hoger schaalniveau, het gaat hierbij
ook wel om nationale belangen waarbij de rol van de Provincie ook niet eens zo groot is. Het gaat
hierbij om zulke grote belangen en bedragen dat onze rol ook beperkt is.
Is de Provincie Zeeland ook betrokken bij onderling overleg tussen grensgemeenten?
Het is gebruikelijk dat grensgemeenten plannen met elkaar bespreken die een grensoverschrijdende
lading hebben. Kijk, wanneer er in gemeente Terneuzen een initiatief genomen wordt met
grensoverschrijdende implicaties, dan is het goed gebruikelijk volgens de Nederlandse principes dat
de Belgische buren betrokken worden, andersom ook. In België noemen ze dat een openbaar
onderzoek. Wij krijgen ook vaak plannen toegezonden van Belgische gemeenten. Dat is gewoon het
meenemen van de buren in het openbaar onderzoek, dat wat wij inspraak noemen. En dan kunnen
we kijken of wij daar problemen mee hebben.
En wanneer je dat zou betrekken op ruimtelijk beleid, zoals bevolkingskrimp, in hoeverre speelt de
Provincie daar dan een rol in?
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Dat is nog een relatief onontgonnen terrein. Zelf heb ik hier een artikel over geschreven waarbij ik
verwijs naar de Vlaamse ruit. Het eerste wat je, je afvraagt is hoe ziet de situatie er uit in Sluis,
Terneuzen en Hulst en tref je dit ook aan in aangrenzend Vlaanderen. Voor zover wij hebben kunnen
uitzoeken niet. En dan vervolgens als de ene kant van de grens vrij spoedig krimp heeft en aan de
andere kant niet, waarom profiteren Zeeuws-Vlaamse gemeenten dan niet van de ontwikkelingen
aan de andere kant van de grens. Welke rol speelt die grens daarin? In dit artikel doen we niet meer
dan wat tipjes van de sluier oplichtten. In Vlaanderen lijkt men niet erg last te hebben van
bevolkingskrimp, voor zover wij konden onderzoeken. Probleem is wel dat er weinig bekend is over
bevolkingsprognoses in de toekomst, de cijfers daarover zijn vrij schaars. Wat we hebben ontdekt is
wel dat er toch weinig Vlamingen deze kant op komen. Reden hiervoor zijn de culturele en
institutionele belemmeringen. Institutionele heeft onder andere te maken met belastingwetgeving,
pensioen en zorgverzekering. Maar uit onderzoek van Putman, Ecoris, blijkt dat deze punten toch
niet onoverkomelijk zouden zijn en dat de culturele verschillen juist een grote rol spelen. Een
Vlaming zoekt een vrijstaande woning, liefst met veel groen erom heen. En de wijze waarop wij
plannen is voor een Vlaming niet interessant. Er wordt wel de suggestie gewekt dat men wel kan
inspelen op de woningwens van de Vlaming.
In hoeverre zijn deze plannen geconcretiseerd?
Woningcorporaties in Zeeuws-Vlaanderen hebben dit wel verkend. De belemmeringen zijn in kaart
gebracht om dit te realiseren. Gekeken is of de bestaande huurvoorraad aangepast kon worden naar
de Vlaamse standaard. In Cadzand-Bad zit momenteel een ontwikkelaar die afkomstig is uit Knokke.
Die heeft dus de kennis en kunde van de Belgische markt dus dat kan gezien worden als een begin.
Maar het precieze inzicht op gemeentelijk niveau is niet aanwezig. We weten slechts dat de
migratiepatronen beduidend anders zijn. Daarnaast spelen ook de belastingtarieven per gemeente
een rol. Knokke is een voorbeeld van een hele goedkope gemeente, waardoor daar veel mensen
staan ingeschreven die misschien ergens anders werken of officieel wonen. Dat is een apart
instrument.
In hoeverre kan een dergelijk instrument gebruikt worden bij sturing van migratiepatronen?
Dat stuurt wel enigszins de migratiepatronen. Toch heb ik te weinig deskundigheid van het fiscale
systeem aldaar. Toch gaat het te ver om te stellen dat het echt als tool gebruikt kan worden om
bevolkingsstromen te reguleren. Tenslotte laten mensen zich niet in alles leiden door
belastingtarieven en andere fiscale voordelen.
In welke mate speelt het culturele aspect een rol bij migratiestromen?
Jazeker, ik denk dat dit een aspect is wat we onderschatten. De grens is in dat opzicht best bepalend.
Aan de andere kant is bevolkingskrimp een proces in Zeeuws-Vlaanderen wat heel geleidelijk is
opgetreden. Je kan zeggen dat het een bedreiging is voor de economie van een streek, ietwat zwaar
benoemd. Krimp is ook lang niet zo erg als vergrijzing want de werkende bevolking neemt sterk af.
Maar dat maakt nogal wat uit of je meteen redelijke alternatieven hebt op gebied van recreatievetoeristische inkomsten of juist niet. Kijk naar Sluis en zet dit af tegen Terneuzen. Feit is wel dat in
Nederland de steden groeien en het platteland zal langzaam leeggezogen worden. In de steden zit
een relatief jonge bevolking. Feit is dat je op een half uur rijden van Gent en Antwerpen zit en die
steden behouden een jonge bevolking, mede door de toestroom vanuit het platteland.
Hoe ziet u het beeld wat beleidsbepalers hebben van krimp?
Verschillend, er is een groep die krimp als een bedreiging ziet en daar niets van wil weten. Gelukkig
wordt deze groep steeds kleiner. Het merendeel van de mensen begint te beseffen dat krimp
onomkeerbaar is en dat het niet per definitie negatief hoeft te zijn. Ik denk dat een attractieve
woonomgeving niet zo snel last heeft van het feit dat de bevolkingssamenstelling veranderd of
wanneer er krimp zal optreden. Een mooi dorp trekt bijna altijd mensen. Probleem is meer dat er in
de verhouding van vraag en aanbod op de woningmarkt, dat er in de minst aantrekkelijke delen, dat
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daar de problemen gaan ontstaan. Daar zal als eerste leegstand ontstaan en zullen de prijsdalingen
hard gaan. Wat weer gevolgen heeft voor de omliggende woningen en zo ontstaat er een negatieve
spiraal. Dus het doet wel wat of je kern,wijk of straat aantrekkelijk is of niet, daar ben ik van
overtuigd. De huizenprijzen worden natuurlijk voor een deel bepaald door de crisis nu, maar zet het
eens af tegen landelijk niveau. Dan kun je niet ontkennen dat de waardevermindering hier toch wat
groter is dan in de Randstad.
Is dit ook daadwerkelijk bekend bij de politiek, dat ook zij dit erkennen en geen projecten willen
realiseren waarnaar geen vraag is?
Dat is een gevoelig punt want politiek is korte-termijn beleid. Het is aantrekkelijker om te zeggen dat
je een mooi nieuw complex hebt gerealiseerd dan dat je gaat zeggen dat je bevolking krimpt dus dat
je niks nieuws bouwt. Je moet daarin de middenweg vinden tussen de filosofie van de
beleidsmedewerker en die van de politici. Het krimpaspect is nu natuurlijk ook nog niet zo zichtbaar
waardoor het nog enigszins weggemoffeld kan worden. Hoewel daar een trend zichtbaar in is dat
men toch echt het besef lijkt te krijgen. Dus nieuwbouw is niet erg, maar maak wel een kwalitatieve
slag dan. Haal de onderkant weg van de woningmarkt. Probleem van de politiek is dat wanneer het
nog niet zichtbaar is wordt er nog niet op gereageerd en wanneer het er is dan is het te laat.
Herkent u het beeld dat men in België minder ver vooruit kijkt bij het plannen?
Ja, in Nederland is men heel sterk in de lange-termijnplanning. Dat zal ongetwijfeld anders zijn in
België en ook dat kan een reden zijn dat men minder met demografische veranderingen bezig is. Mij
zijn ook nauwelijks publicaties bekend vanuit Vlaanderen die gaan over bevolkingskrimp en
demografie. Daar is weinig over bekend. De enige cijfers die ik ken zijn afkomstig van de Universiteit
van Brussel. In Nederland zijn daar hele instituten voor, bij de Provincie hebben we ook gewoon een
eigen demograaf. De eerste Vlaamse demograaf is mij nog niet bekend, voor zover mijn netwerk
strekt. De Vlaamse instituties zijn niet op dit terrein bezig zoals wij dat doen.
In welke mate verschilt de Vlaamse provincie van de Nederlandse provincie?
Kijk alleen al op het terrein van bevoegdheden, daar liggen grote verschillen. Ze zijn eigenlijk niet te
vergelijken op verschillende gebieden. Vooral op het gebied van taken en bevoegdheden en
specialisaties. Natuurlijk zitten er mensen op het terrein van natuur, ruimte en milieu maar de zaken
die daarachter zitten zijn zo verschillend van aard. Die zaken zijn zo verschillend ten opzichte van
Nederland. De Vlaamse wereld, vanuit Nederland bezien, is echt nog een stukje onontgonnen
terrein.
Is ook de aansturing tussen de overheden verschillend?
Jazeker, in België is veel meer een hiërarchische sturing. Daar wordt op een lager schaalniveau
minder initiatief van je verwacht. Daar worden veel meer beslissingen op een hoger schaalniveau
besproken en beslist waardoor de lagere overheden veel meer uitvoerend zijn. Maar toch kan ik er
niet alles over zeggen, daarvoor weet ik er misschien toch te weinig van.
Wat mij verder opviel was dat er in de Nota ‘Op pad’ van de Provincie Zeeland stond dat
samenwerking essentieel is bij de aanpak van krimp. In hoeverre ziet u dat die samenwerking er is in
plaats van concurrentie?
Dat ligt eraan, bij zaken als gezamenlijke veiligheid gaat dat vrij simpel. Maar als je zaken moet
regelen die pijn kunnen doen dan is dat wat lastiger. Ik heb hier een plaatje waarin de totale
planningsopgave staat van alle losse gemeenten in Zeeland. Hiernaast staat de toekomstige vraag
zoals wij die hebben berekend en ook de vraag die het Ruimtelijk planbureau heeft berekend. Dan zie
je schokkende cijfers. Dan is de planningsopgave van de gemeenten al vijf keer zo hoog als de
geraamde vraag. Een deel van die planningsopgave is al eigendom van de gemeenten doordat de
grond al is aangekocht. Hierdoor zijn gemeenten nog minder bereid om de bouw te schrappen, de
financiele belangen die hierbij horen zijn daarvoor te groot. Dus iedereen kijkt naar elkaar van ja, dat
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is lastig maar bij ons gaat het bouwproject gewoon door. Dus hoe je het ook bekijkt, concurrentie is
enorm. Want het doet pijn om te zeggen we halen de plancapaciteit omlaag, want daarbij zitten
grote financiële waarden en dat gaat om tonnen en miljoenen. En dan is de vraag gaat het jou een
paar ton kosten of ons. En dan willen wij als Provincie zeggen van gemeenten daar moeten jullie
uitkomen maar daarvoor zijn de financiële afwegingen en belangen te groot. Op het gebied van een
ambulanceprogramma dan is samenwerking geen probleem maar op dit punt dus wel omdat je jezelf
zo erg in de vingers kan snijden hierbij.
Hoe probeert de Provincie Zeeland daar dan toch een oplossing in te vinden?
Wij proberen te bevorderen dat gemeenten daar toch afspraken in kunnen maken. Wij hebben alle
Zeeuwse gemeenten gevraagd om in regionale samenwerking de plannen alsnog te herzien. Dat het
streven moet zijn om de totale plancapaciteit terug te brengen van 300 % van de vraag tot 130 % van
de vraag, en dat is een heel lastige opgave dat begrijpen we wel. Wij zeggen dus van je maakt maar
keuzes en je regelt het maar samen met elkaar. Dwingen wij het nou af? Nee, dat wil ik niet zeggen.
De vraag is ook in hoeverre je dat kan maar ook in hoeverre je dat wilt als Provincie. In eerste
instantie leggen wij de vraag neer bij de regio. De regio komt er toch vaak niet goed uit en dan
drukken en duwen we daar een beetje. En uiteindelijk heb je nog wel een instrumentarium om het af
te dwingen maar dat moet je dan ook in willen zetten en dat is maar de vraag. Dat betekent gewoon
geen nieuwe plannen goedkeuren. Maar wij denken wel dat er een provinciaal belang gemoeid is
met het saneren van de planvoorraad. En dat is om de simpele reden, bijvoorbeeld als je in
gemeente Sluis twintig plekken hebt waar overal een bord staat ‘hier gaat men bouwen’, in welke
bouwklasse dan ook, dan gebeurt er dus helemaal nergens iets. Zeker gezien in het licht van de
demografische veranderingen. Wanneer je het aantal bouwplekken terug zou brengen tot drie, vier
of vijf dan is de situatie heel anders. Een projectontwikkelaar gaat pas bouwen wanneer hij 60 of 80
procent van zijn woningen verkocht heeft. Door de grote verscheidenheid aan bouwlocaties zal je
nergens dat percentage halen waardoor er geen project van de grond komt. Doordat je het aantal
bouwlocaties terugschroeft kan je dat percentage wel halen waardoor er dus wel gebouwd kan
worden. Op deze manier stagneert je nieuwbouwproductie ook niet. Want iets gerealiseerd krijgen is
ook in het belang van de ontwikkelaars en de gemeenten. Daarvoor dien je toch de planvoorraad te
saneren. Het belang van de planvoorraad is dus groter gezien de demografische veranderingen dan
wanneer je in een stad als Utrecht zit. Echter is dit het ideaalplaatje en nog niet alle gemeenten
denken er net zo over. Toch verwacht ik dat op een gegeven moment ook de inwoners gaan inzien
dat nieuwbouw, zonder ergens anders te slopen, niet in hun belang is. Want zo krijg je nieuwbouw
waar geen verbeterde vraag-aanbod verhouding tegenover staat, wat weer invloed heeft op de
huizenprijzen van de inwoners. Dus ik kan me voorstellen dat dit op een gegeven moment toch een
issue in de lokale politiek wordt. Dat men dus meer doordrongen is van het feit dat men de
leefkwaliteit in de kern hoog houdt en dat men minder bezig zal zijn met het proberen te realiseren
van een nieuwbouwproject aan de rand van de kern. Maar voorlopig is het in de meeste kernen nog
niet zover. De gedachte is nog te vaak; bouw maar eens huis dan komt er vanzelf wel iemand in. En
de lokale politiek ziet nog te weinig het verband tussen de leegstand van dat nieuwbouwhuis en de
waarde van de eigen woning. Dat weet ik, en dat weet jij, omdat wij mensen zijn uit de vakwereld
maar dat besef is nog niet doorgedrongen tot bij iedereen. En het is bekend dat een lokale
bestuurder liever een nieuwe sporthal opent of een andere voorzieningen voor de kern dan dat hij
de boodschap moet brengen dat alle ontwikkelingen op een laag pitje komen doordat er sprake is
van een bevolkingsdaling, dat doet men niet graag.
In welke mate speelt dit probleem binnen kernen van de Provincie Zeeland?
Dat hangt met name af van de mate waarin het probleem van bevolkingskrimp zich voordoet. Kijk
naar gemeente Sluis, daar hebben de bestuurders het probleem echt wel door en die proberen er
echt niet halsstarrig tegen te vechten, die pakken het probleem aan op de juiste wijze. Maar wanneer
je kijkt naar gemeente Hulst, dan kijken bestuurders daar echt anders tegen aan. En waarom is dat?
Omdat in gemeente Hulst de gevolgen veel minder merkbaar zijn en de omvang van het probleem is
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daar gewoon echt kleiner dus de noodzaak ontbreekt. Dat wil niet zeggen dat het in Hulst in vijf of
tien jaar niet net zo een groot probleem kan zijn als in Sluis. Maar het gaat toch om het hier en nu en
dan is de conclusie dat het probleem daar niet echt speelt. En wij als Provincie hechten daar wel
waarde aan dat Zeeuws-Vlaanderen de eigen broek ophoudt en zijn eigen keuzes maakt. Voordat wij
eraan te pas komen proberen we wel te ‘promoten’ dat er keuzes gemaakt worden. Men moet een
keuze maken in de beleidsvisie en dat er ook daadwerkelijk wat te kiezen valt. Geen keuze maken is
een slechte keuze, dat is het probleem wegschuiven. Dan ontstaat er een situatie waarbij je
gevangene van jezelf wordt in feite.
Dus de rol van de Provincie ligt met name in de advisering van gemeenten en het bewust maken?
Ja, in hoofdlijnen wel. In Zeeland hebben Provinciale Staten in 2008 het initiatief genomen om met
de nota ‘Op Pad’ en ‘Onverkende Paden’ de boer op te gaan. Dat is heel breed gebeurd richting
gemeenten maar ook richting bedrijfsleven om mensen tot het besef te brengen dat. Maar de
conclusie is ook hoewel succesvol is het lang niet genoeg om beleid te ontwikkelen met het
vasthouden van de vastgoedwaarde. Maar goed, als de problemen maar zichtbaar genoeg worden
gaat men vanzelf wel naar oplossingen zoeken.
Speelt de Provincie ook een belangrijke rol in de informatievoorziening?
Ja, wij hebben wat Rijksgeld richting Zeeuws-Vlaanderen weten te krijgen en daar is ook wat
Provinciegeld op gezet. Ook in Sluis loopt een groot project, een soort van experiment. Dat is een
project met een waarde van tien, twaalf miljoen en dat is een project waarbij het gaat om grote
aantallen woningen uit de markt te nemen. Dus ook wij proberen door deze experimenten
informatie te verkrijgen voor soortgelijke projecten zodat er extra kennis aanwezig is.
Na afloop: Meneer Drijgers, al mijn vragen zijn beantwoord en ik wil u van harte bedanken voor de
tijd en moeite. Het interview zal absoluut een meerwaarde zijn voor dit onderzoek.
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Samenvatting Interview met Dhr W. Zutter
Functie: Medewerker dienst Werk, gemeente Gent
Locatie: Telefonisch
Tijdstip: 9 mei 2011, 10:30u
Na een korte introductie van het onderzoek legt Dhr. Zutter uit op welke wijze gemeente Gent
aankijkt tegen de voorspelde demografische veranderingen. Volgens hem is men bekend met de
cijfers zoals die voorspelt zijn door het SVR in 2008. Hij meent echter dat het nog te ver in de
toekomst ligt om hier al concreet op in te spelen. Volgens diezelfde cijfers wacht gemeente Gent
immers nog een forse groei de komende periode. Hij omschrijft wel de trend dat er een absolute
groei is voor de gemeente maar dat er intern verschillen aanwezig zijn. Zo wijst hij op het feit dat
sommige deelgemeenten leegtrekken en dat deze mensen wegtrekken richting de centrale stad
Gent. Er spelen dus wel degelijk demografische veranderingen, deze staan echter niet in het
Ruimtelijk structuurplan Gent. Volgens Zutter is dit te verklaren doordat het document dateert uit
2003 en daardoor niet geheel meer actueel is. Daarnaast vertelt hij dat de regie van dergelijke zaken
vaak op gewestelijk niveau ligt en soms op het niveau van de provincie Oost-Vlaanderen. De sturing
is heel erg vanuit het Vlaams Gewest en zij stippelen het ruimtelijk beleid uit op hoofdlijnen. Volgens
Zutter is het zo dat wanneer men op het niveau van het Vlaams Gewest demografische
veranderingen niet als probleem ziet, dat men dit op gemeentelijk niveau ook niet snel zal
behandelen. Hij benadrukt dat de gemeente eigenlijk vooral uitvoerend bezig is met de plannen en
projecten die van hogerhand afkomstig zijn. Op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking
refereert Zutter ook naar diezelfde hierarchie. De hogere overheden stemmen de zaken onderling op
elkaar af, dit wordt niet van de verschillende gemeenten verwacht. Uiteraard zijn er zaken zoals
planconsultatie onderling maar de afstemming op hoofdlijnen verloopt via de Provincie OostVlaanderen en het Vlaams Gewest. Tussen Terneuzen en Gent is wel een samenwerkingsverband op
het gebied van ruimtelijke ordening, het Grensoverschrijdend openbaar lichaam Gent-Terneuzen.
Zutter zelf is betrokken geweest bij de oprichting maar benadrukt dat het momenteel eigenlijk stil ligt
rondom het GOL. Hij geeft aan dat het in het begin de doelstelling was om het GOL grootschalig te
maken en veelvuldig samen te werken op ruimtelijk gebied in dit platform. In de praktijk is hier
weinig van terecht gekomen. Er is niet een exacte oorzaak aan te wijzen, dit is volgens hem een
combinatie van factoren. Volgens Zutter is het ook niet geheel noodzakelijk om samen te werken op
verschillende ruimtelijke terreinen. Als voorbeeld haalt hij aan de woningbouw. Volgens hem heeft
gemeente Gent weinig invloed op de ontwikkelingen in gemeente Terneuzen en ook andersom. Hij
meent dat er sprake is van twee verschillende woningmarkten waardoor er geen concurrerend
aanbod is. Op het gebied van werkgelegenheid is dit minder aanwezig. Met name op het gebied van
de havenontwikkeling is er echt een gezamenlijk belang en is samenwerking volgens hem
noodzakelijk. Daarnaast verteld Zutter over het Cluster Kanaalzonegemeenten waarvan zowel
Terneuzen, Zelzate als Gent deel uitmaken. Volgens hem is dit geen officieel cluster maar meer een
platform waarbinnen verschillende projecten samen komen. Hij meent dat op deze manier de
eindregie valt onder de Euregio Scheldemond, wat ook enkele voordelen biedt en een goede basis
voor overleg.
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Samenvatting Interview met Dhr. H. van Houtum
Functie: Hoofd van het Nijmegen Centre for Border research
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Tijdstip: 30 juni 2011, 14:00u
Na een korte uitleg over het onderzoek vertelt Dhr. Van Houtum over zijn ervaringen in de Parkstadregio waarbij een Nederlandse krimpgemeente samenwerkt over de grens met den Duitse
groeigemeente. Volgens hem is dit een voorbeeld waarbij men elkaar juist kan versterken ondanks
het verschil in demografische ontwikkelingen. Volgens hem zou dit juist een reden moet zijn om
samen te werken. Wanneer de vraag wordt gesteld in hoeverre de grens een barrière vormt voor
grensoverschrijdende samenwerkt meent hij dat het met name een mentale barrière is. De juridische
en fiscale zaken zijn best te omzeilen volgens hem, het is te gemakkelijk om dat als een grote barrière
te zien voor samenwerking. Volgens van Houtum is de grens voornamelijk een mentale barierre
omdat men het toch een grote stap vindt om de grens over te kijken en een ander land in te gaan. Hij
meent dat we af moeten van het idee dat een grens louter negatief werkt. Dit is volgens hem toch
het heersende paradigma, dat een grens vooral als een obstakel gezien moet worden. Een grens is
juist een scheiding tussen twee gebieden, die helemaal niet negatief hoeft te zijn. Het is juist een
andere wereld die je eigen blik kan doen verruimen. Men kan elkaar juist versterken door het beste
van beide gebieden te combineren. Dit is juist de charme van een grensgebied en van de grens zelf.
Toch meent hij dat veel bestuurders hier huiverig voor zijn en de grens voornamelijk als een obstakel
zien en ook letterlijk als een grens van hun eigen horizon. Dit is een proces wat niet zomaar zal
worden verholpen in de nabije toekomst. Van Houtum ziet deze trend niet snel veranderen. Ook de
rol van de EU hierin is beperkt, ondanks hun bijdrage in de vorm van Euregio’s en de verschillende
Interreg-programma’s. De EU wijzigt ook telkens van koers voor wat betreft de grenzen tussen de
verschillende lidstaten. In 1993 was de heersende opinie vanuit Europa dat er een Europa zonder
grenzen moest zijn. Sindsdien is de trend ook weer gewijzigd naar een meer nationale focus waarbij
de grenzen intact blijven. Volgens hem is er ook geen eenduidig antwoord op de vraag in hoeverre
het wenselijk is om strikte grenzen te hanteren of juist helemaal geen grenzen. Dit is een zeer brede
discussie met veel verschillende meningen. Van Houtum wijst op een recent onderzoek van hem
waarbij scenario’s zijn opgesteld waarbij de grens is weggedacht. Volgens hem levert dit hele
interessante bevindingen op waaruit blijkt dat men veel meer gezamenlijk moet denken om dingen
te bereiken dan zelfstandig te fungeren. Volgens hem ligt hierin een belangrijke rol weggelegd voor
grensoverschrijdende samenwerking. De grens tussen Nederland en België wordt als een hele aparte
grens getypeerd door hem. Het is een verraderlijke grens die vaak wordt onderschat. Dit vanwege
het feit dat er geen taalbarrière aanwezig is, waarbij men al snel de gedachte creeert dat de grens
dan ook geen hele harde is. Dit is echter een foutieve veronderstelling. Van Houtum wijst op het
werk van Hofstede (2001) waarbij wel degelijk grote culturele aspecten aanwezig zijn die maken dat
de grens tussen Nederland en Vlaanderen een harde is. Dit heeft hij ook ervaren bij zijn eigen
onderzoek naar de Kanaalzone op het gebied van grensoverschrijdend economisch verkeer. Volgens
hem viel op dat men toch vooral de blik richt op het eigen achterland en niet zozeer op het
achterland over de grens. Dit viel op voor zowel de Nederlandse als Vlaamse ondernemingen.
Daarnaast herkende hij ook de grensproblematiek met betrekking tot verschil in wetgeving en
hieraan gerelateerde zaken. Volgens hem is dit deels te wijten aan het feit dat deze problematiek
zich altijd voordoet in de grensregio’s, juist de plek waar de centrale overheden niet zitten. Hierdoor
wordt het belang van de grensregioproblematiek niet op waarde geschat en niet urgent genoeg
gezien door de centrale overheden. Dit is een probleem wat niet alleen van toepassing is op
Nederland en België maar wat in heel Europa speelt.
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Samenvatting Interview met Mevr. C. Coone
Functie: Stafmedewerker gemeentesecretariaat gemeente Zelzate
Locatie: Telefonisch
Tijdstip: 23 augustus 2011, 14:00u
Na een korte introductie van het onderzoek vertelt mevr. Coone dat gemeente Zelzate
samenwerking met haar Nederlandse buurgemeenten wel degelijk belangrijk acht. Gemeente Zelzate
ziet ook de voordelen in van samenwerking met buurgemeenten, zowel nationaal als internationaal.
Zelzate en Terneuzen werken samen in onder andere het glastuinbouwproject en volgens haar bevalt
deze samenwerking van beide kanten. Gemeente Zelzate ervaart hierbij geen culturele
belemmeringen en/of andere obstakels in wetgeving en hieraan gerelateerde zaken. Momenteel is er
echt geen structurele samenwerking tussen gemeente Terneuzen en gemeente Zelzate. Volgens
Mevr. Coone ligt dit aan het ontbreken van de noodzaak momenteel. Wanneer er zich interessante
projecten of uitdagingen voordoen zullen beide gemeenten elkaar contacteren. Wanneer haar
gevraagd wordt naar de uitlatingen van de loco-burgemeester van Terneuzen en de voormalige
burgemeester van Zelzate over een structurele samenwerking reageert mevr. Coone terughoudend.
Zij meent dat hier wel onderzoek naar gedaan is maar dat de resultaten hiervan enigszins
tegenvallend waren. Er bleek volgens haar weinig concrete basis voor samenwerking. De raakvlakken
waarbij wel samenwerking mogelijk was waren voornamelijk gericht op veiligheid. Dit heeft in de
praktijk ook geleid tot concrete resultaten zoals grensoverschrijdende ambulancediensten en
brandweerdiensten. Volgens Mevr. Coone liggen er nog meer redenen ten grondslag aan het
uitblijven van een structurele samenwerking tussen Zelzate en Terneuzen. Zij wijst op het feit dat de
hiërarchische verdeling van de beslissingsbevoegdheid een belangrijk verschil is. Volgens haar
hebben de gemeenten in Nederland veel meer bevoegdheden en een ander takenpakket dan de
gemeenten in Vlaanderen. Hierdoor wordt samenwerking extra lastig aangezien het lastig tot
overeenkomsten te komen is. Volgens haar zijn in Vlaanderen met name de hogere overheden zoals
de provinciën en het Gewest betrokken bij grensoverschrijdende samenwerking. Zij voeren vaak
overleg met de Nederlandse provinciën en in enkele gevallen zelfs het Rijk. Gemeente Zelzate ziet dit
dan ook niet direct als een taak voor de eigen gemeente. Vaak wordt dit via hogere overheden
geregeld. Slechts wanneer er zich concrete projecten voordoen zoals de glastuinbouwcomplexen
weten de buurgemeenten elkaar te vinden. Volgens Mevr. Coone is dit een goede gang van zaken en
zijn zowel gemeente Zelzate als gemeente Terneuzen hier tevreden over. Wanneer Mevr. Coone
wordt gevraagd naar de wijze waarop Zelzate als gemeente omgaat met de toekomstige krimp wordt
hier niet echt op gereageerd. Volgens haar is onvoldoende aangetoond dat gemeente Zelzate in de
toekomst zal krimpen. Zij meent dat de stedenbouwkundige dienst van de gemeente en de
demografische afdeling hier niet mee bezig zijn en dat in hun optiek de noodzaak ervoor ook
ontbreekt. Verder heeft zij hier onvoldoende kennis over om meer over te vertellen. Zij benadrukt
dat mevr. Van Bunneghem hier meer over kan vertellen. Tevens bevestigt Mevr. Coone dat er geen
samenwerking is tussen Terneuzen en Zelzate, of Zelzate en Gent met betrekking tot demografische
veranderingen.
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