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1. INTRODUCTIE

‘Samen d’ran!’ is de krachtige slagzin die zo’n tien jaar geleden mijn – en ook landelijk veel – 
aandacht trok. Het Achterhoekse bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en (destijds) 
acht gemeenten trokken ‘schouder aan schouder’ ten strijde om de gevolgen van krimp zo goed 
mogelijk te begeleiden en samen te werken aan een krachtige regio. En ook in de Hoeksche 
Waard bundelden publieke en private partijen met hetzelfde doel hun krachten. Het was een 
samenwerking met partijen binnen de regio vanuit vertrouwen en wederzijds respect voor 
ieders rol en verantwoordelijkheden. Niet zozeer om de krimp te keren, maar om deze zo 
goed mogelijk te begeleiden – een interessante gedachte en een breed gedragen devies als 
het om de krimpaanpak gaat. Onderwijl rezen vraagtekens bij de uitvoeringskracht van de 
samenwerking. Er kwam een kritische blik op de vooruitgang en er ontstonden strubbelingen 
tijdens het werken op regionaal schaalniveau. Het ‘elan van de samenwerking in de regio ebde 
weg’. Hoe kan het dat de door vele partijen zo gewenste samenwerking toch onderling ook 
zoveel ergernissen en frustraties oplevert? Wat speelt zoal binnen zo’n informeel publiek-
privaat samenwerkingsverband en hoe volgen ontwikkelingen elkaar op? Ik vind het van belang 
om hier meer grip op te krijgen. Op veel plekken in de wereld, en specifiek in sommige regio’s 
in Nederland, krimpt de bevolking immers. Regionale samenwerking lijkt een belangrijke 
sleutel in het zo goed mogelijk begeleiden van deze krimp. Daarom dit proefschrift.  

De afgelopen decennia nam de populariteit van het leven in steden sterk toe. Steden zijn 
wereldwijd de place to be. Ze bieden een aantrekkelijk woon- en werkklimaat en hebben veel 
te bieden voor vrijetijdsbesteding (Hospers en Syssner, 2018). Hierdoor hebben diverse landen 
wereldwijd te maken met een ‘trek naar de stad’. Tegelijkertijd kennen regio’s met een landelijk 
karakter mede hierdoor bevolkingsdaling, ofwel rural shrinkage. In Japan bijvoorbeeld, nemen 
metropoolregio’s en enkele regionale steden al jaren de inwoners van de omliggende rurale  
regio’s op (Chang, 2018). Maar ook in Mexico is de afgelopen vijftig jaar een trek vanuit de  
rurale gebieden naar de stad op gang gekomen. Andere economische omstandigheden en een 
betere kwaliteit van leven in de stad liggen hieraan ten grondslag (Vargas-Hernández, 2014). 
Ook landen als China (You en Chen, 2019) de Verenigde Staten (Johnson en Lichter, 2019) en  
Canada (Markey, Halseth en Manson, 2008) kennen of kenden krimp in rurale gebieden (Li, 
Westlund en Liu, 2019). Dichter bij huis zien we vergelijkbare ontwikkelingen in plattelands- 
regio’s in West-Europese landen als Spanje (Viñas, 2019), Zweden (Syssner, 2020; Niedomysl en 
Amcoff, 2011), Denemarken (Tietjen en Jørgensen, 2016), Polen (Jakubowski en Bronisz, 2019), 
Duitsland (Bischoff en Wofschütz, 2020) en België (Segers, Devisch, Herssens en Vanrie, 2020). 

Ook Nederland kent een bevolkingsdaling. Een daling van het aantal inwoners en de gevolgen 
die dit met zich meebrengt, noemen we ook wel ‘krimp’.1 Het fenomeen krimp is niet nieuw 

1 Voor regio’s die hiermee te maken hebben hanteer ik in dit proefschrift de termen krimpgebied of krimpregio. 
Hiermee onderscheid ik niet de zogenoemde anticipeer- en krimpregio’s, waarmee in Nederland regelmatig het 
verschil wordt aangeduid tussen de mate en snelheid van bevolkingsdaling (Rijksoverheid, 2020). De term ‘krimp’ 
ofwel ‘shrinkage’ is echter wel een veel gebruikte en herkenbare term in de (internationale) literatuur, gerelateerd aan 
bevolkingsdaling en wordt daarom ook gebruikt in dit proefschrift.
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(Hospers en Syssner, 2018; Melis 2013; Martinez-Fernandez et al, 2012). Hoewel landelijk gezien 
de Nederlandse bevolking groeit, nam de afgelopen jaren (2015-2019) het inwonersaantal in een 
op de zes gemeenten af (CBS, 2020d).2 Om op deze bevolkingsdaling te anticiperen, gaan regio’s 
als Noordoost-Groningen, de Achterhoek, Oost-Drenthe, Noord- en Midden-Limburg en Zeeuws-
Vlaanderen vaak regionale samenwerkingsverbanden aan. Op deze manier willen samenwerkende 
partijen de kwaliteit van leven in de regio op peil houden. Denk daarbij aan samenwerking om 
te komen tot een passende woningmarkt, economische regionale vitaliteit en het inrichten 
van een toegankelijk voorzieningenniveau. In de praktijk blijkt regionale samenwerking echter 
niet makkelijk, want krimpopgaven brengen in veel gevallen verdelingsvraagstukken met 
zich mee. Het gaat eerder om het verdelen van verlies dan het verdelen van winst. Daarnaast 
speelt het spanningsveld tussen lokale en regionale belangen het resultaat van samenwerking 
vaak parten. Tot slot kennen we in Nederland geen officiële regionale bestuurslaag. Regionale 
samenwerkingsverbanden in krimpgebieden zijn daarom vaak ‘licht’ of ‘informeel’ van aard. 
Het heeft tot gevolg dat de democratische legitimatie ter discussie wordt gesteld en kan een 
remmende werking op de samenwerking en dus op het anticiperen op krimp hebben. 

Ook de komende jaren krijgt een aantal regio’s in Nederland te maken met afnemende 
bevolkings- en huishoudensaantallen (zie: Figuur 1.1). Het gaat vooral om gemeenten in het 
noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen (CBS, 
2020c). Daarom is het van belang meer kennis van en inzicht te krijgen in het verloop van deze 
samenwerking en wat zich binnen zo’n samenwerking afspeelt (interne dynamiek). Hierover 
gaat dit proefschrift. Dit proefschrift legt een paradox bloot van regionale samenwerking 
in krimpgebieden. Deze paradox is: samenwerking goed geregeld, urgentie krimpaanpak 
ontregeld. Oftewel: de regionale samenwerking start informeel met een urgentie voor een 
krimpagenda, maar door formalisering in de loop van de tijd verdwijnt de krimpagenda juist 
naar de achtergrond en loopt de energie uit de samenwerking.

De onderzoeksvraag die in dit proefschrift centraal staat, is: ‘Hoe is de interne dynamiek 
in regionale regimes in Nederlandse krimpgebieden te duiden?’ Op basis van interviews, 
observaties, documentstudie en een Delphi-studie is de ontwikkeling van regionale regimes in 
krimpgebieden in kaart gebracht. Hiervoor is gekeken naar de inhoudelijke agenda binnen deze 
samenwerkingsverbanden, de samenstelling van de coalitie, de structuur van samenwerken en 
de middelen die voor de samenwerking ingezet worden. In dit eerste hoofdstuk ga ik in op de 
opgaven die spelen in krimpgebieden, en met name de niet-stedelijke regio’s. Om de relevantie 
van de opgave te schetsen, beantwoord ik vragen als: wat zijn de oorzaken van demografische 
krimp? En welke gevolgen heeft het? Vervolgens (paragraaf 1.2) ga ik in op de noodzaak van 
regionale samenwerking in deze krimpgebieden en op de vraag waarom dit een bepaalde mate 
van complexiteit met zich meebrengt. Paragraaf 1.3 gaat over de opzet van het onderzoek en 
welk theoretisch model hieraan ten grondslag ligt, en hierin licht ik de onderzoeksmethode toe. 
Het hoofdstuk sluit vervolgens af met de probleemstelling en onderzoeksvragen in paragraaf 1.4.

2 Van de 355 huidige gemeenten hadden 60 op 1 december 2019 een lager aantal inwoners dan op 1 januari 2015  
(CBS, 2020d).
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Minder dan -10 (%)
-10 tot -5 (%)
-5 tot -2,5 (%)
-2,5 tot 2,5 (%)
2,5 tot 5 (%)
5 tot 10 (%)
10 of meer (%)

Figuur 1.1 Bevolkingsgroei 2018-2035 (prognose) (CBS, PBL, 2019)

1.1 Krimpende plattelandsgebieden 

In vergelijking met landen als Canada, Spanje of Zweden, die in hun plattelandsregio’s kampen 
met bevolkingsdaling en de gevolgen hiervan, is Nederland een compact land met relatief korte 
afstanden en hoge dichtheden. Volgens de officiële internationale definities3 kennen we in 
Nederland nauwelijks ‘platteland’ (Bock, 2016a). De Nederlandse krimpregio’s hebben echter 
veel rurale kenmerken. Denk hierbij aan een perifere of afgelegen ligging, dunbevolktheid en 
veel open ruimte, gecombineerd met een relatief lage dichtheid aan woningen (Steenbekkers 
e.a., 2006). Dit zijn gelijksoortige kenmerken die aan de landelijke krimpgebieden elders in 
de wereld worden toegedicht: afgelegen gebieden, ver weg van grootstedelijke populatie en 
werkgelegenheidscentra (Johnson en Lichter, 2019). Volgens Bock (2016a, p.4) kennen we in 
Nederland ook ‘afgelegen’ plattelandsgebieden, die met vergelijkbare problemen kampen 
rondom bevolkingsdaling en leefbaarheid als elders in de wereld.

3 Volgens het OECD spreken we van ruraal wanneer de populatie in een gebied lager is dan 150 inwoners per km2  
(OECD, 2011).
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Veel van het internationale academische debat over krimp is gericht op de stedelijke context 
(Roçak, 2020; Haase e.a., 2014; Wiechmann en Pallagast, 2012; Lang, 2012). In Europese steden 
doet krimp zich voornamelijk voor in gebieden die in de hoogtijdagen van de industrialisatie 
groot zijn geworden. Het wegvallen van de noodzaak van het belangrijkste productieproces 
(onder andere steenkool, staal, textiel of scheepsbouw) ligt hieraan ten grondslag. Dit in 
samenhang met ontwikkelingen op het gebied van demografie, globalisatie, suburbanisatie en 
politieke veranderingen (Roçak, 2020). Denk aan een stad als Detroit in de Verenigde Staten 
of aan het Nederlandse voorbeeld Heerlen (Haase e.a., 2014). Verschillende onderzoekers 
bekritiseren echter de grote aandacht voor stedelijke krimp. (Voor een overzicht van deze 
kritiek zie: Syssner, 2020, p. 24.) Naast steden hebben namelijk ook veel landelijke gebieden te 
maken met bevolkingsdaling (Hospers en Reverda, 2015; Elshof en Bailey, 2015). Deze gebieden 
zijn, volgens Chang (2018, p.i), structureel kwetsbaarder omdat bevolkingsdaling in deze 
gebieden vaak gepaard gaat met culturele, economische, ecologische en sociale achteruitgang. 
Bevolkingsdaling in landelijke gebieden leidt in veel landen tot grote zorgen en wordt ook wel 
gezien als ‘constante bedreiging’ (Niedomysl en Amcoff, 2011; Hedberg en Haandrikman, 2014, 
p. 128). Dat naast belangstelling voor de stedelijke context aandacht nodig is voor krimp in 
plattelandsregio’s is dus aannemelijk. In deze paragraaf ga ik hier verder op in. Welke oorzaken 
liggen aan demografische krimp in deze gebieden ten grondslag? En welke effecten heeft 
krimp? 

1.1.1 Oorzaken van krimp
We weten steeds meer over de oorzaken die ten grondslag liggen aan rurale bevolkingsafname. 
Ten eerste kampen veel plattelandsregio’s met een uitmigratie van met name jonge mensen 
(Wiechmann en Bontje, 2015; Jakubowski en Bronisz, 2019; Niedomysl en Amcoff, 2011). Zowel 
in studies over krimp in Europa als in de Verenigde Staten en Azië duiden onderzoekers deze 
trek naar de stad – urbanisatie genoemd – als een proces dat bijdraagt aan de ‘leegloop’ van het 
platteland (Viñas, 2019; Johnson en Lichter, 2019; Chang, 2018; Bock, 2016b, Elshof en Bailey, 
2015). Door de aantrekkingskracht van de stad verlaten jongeren niet alleen de plattelandsregio 
om te gaan studeren, maar ze blijven ook werken en recreëren in de stad en settelen zich daar. 
Naast krimpende bevolkingsaantallen kan dit resulteren in een zogenoemde braindrain: hoger 
opgeleide mensen vertrekken uit de regio (Lang, 2012; Haartsen en Venhorst, 2010). 

Een tweede oorzaak ligt in sociaal-culturele ontwikkelingen die effect hebben op natuurlijke 
demografische ontwikkelingen. Een laag ‘vruchtbaarheidscijfer’ zorgt ervoor dat minder kinderen 
geboren worden (Johnson en Lichter, 2019; Chang, 2018; Elshof en Bailey, 2015; Wiechmann 
en Bontje, 2015; Lang, 2012; (Niedomysl en Amcoff, 2011). De emancipatie van vrouwen speelt 
hierin een belangrijke rol, mede door grootschalig gebruik van de anticonceptiepil (en andere 
voorbehoedsmiddelen) en toenemende opleidings- en arbeidsparticipatie (Van Dam et al., 2006). 
Dit leidde ertoe dat de geboorte van het eerste kind steeds verder werd uitgesteld en dat gezinnen 
kleiner werden; kortom, er werden minder kinderen geboren (Te Riele en Loozen, 2017). Daarnaast 
verbeterden de leefomstandigheden en gezondheidszorg de afgelopen eeuw, en de opkomst van 
de welvaartsstaat droeg hier onder ander aan bij (Bock, 2016a). 
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Een derde oorzaak van demografische krimp heeft te maken met de invloeden van economische 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld globalisering, robotisering en automatisering van bepaalde 
productieprocessen en transities in de agrarische sector (Johnson en Lichter, 2019; Chang, 2018; 
Tietjen en Jørgenson, 2016; Syssner, 2020). Deze economische processen leiden tot een 
bepaalde ruimtelijke spreiding die in sommige gebieden resulteert in groei, maar in andere 
gebieden leiden deze tot een zekere mate van krimp (zie: Johnson en Lichter, 2019). Ook heeft 
beleidsvorming in de ruimtelijke ordening haar weerslag op demografische ontwikkelingen. Een 
voorbeeld hiervan zijn gemeentelijke plannen met betrekking tot het aantal en type nieuw te 
bouwen huizen. Wanneer vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten, kan het zijn dat sommige 
doelgroepen niet in een bepaalde gemeente kunnen wonen (Verwest, 2011). Concluderend, er is 
niet één enkele oorzaak aan te wijzen voor krimp. Diverse ontwikkelingen veroorzaken krimp of 
vertonen hiermee samenhang. Onderzoekers als Hospers (2014) en Syssner (2020) en Johnson 
en Lichter (2019) vatten deze samenhang in de term cumulative causation: in krimpregio’s 
kunnen oorzaken zich opstapelen, wat kan leiden tot een vicieuze cirkel. Beunen en anderen 
(2020) spreken van een co-evolution om deze samenhang aan te duiden. 

Tot slot is niet alleen de afname van het aantal inwoners in krimpregio’s een uitdaging, 
ook de samenstelling van de bevolking in veel van deze regio’s is uit balans. Krimpende 
plattelandsregio’s kennen in veel gevallen ook vergrijzing, ofwel ‘grijze druk’ (Niedomysl 
en Amcoff, 2011).4 Het aantal mensen van 65 jaar of ouder, de ‘babyboomgeneratie’, neemt 
(versneld) toe waardoor de bevolkingssamentelling drastisch verandert. Daarnaast fluctueert 
de bevolkingssamenstelling onder meer door migratie van bepaalde groepen (zoals jongeren, 
hoogopgeleide of ondernemende inwoners) of soms ook door immigratie van bijvoorbeeld 
vluchtelingen, gepensioneerden of toeristen (Bock, 2016b). 

1.1.2 Gevolgen van krimp
De ontwikkeling van krimp in plattelandsgebieden heeft verschillende effecten. Een eerste 
effect betreft potentiële leegstand op de woningmarkt (Elshof en Bailey, 2015; Chang, 2018; 
Bontje en Musterd, 2012). Om grootschalige leegstand te voorkomen, moeten in regio’s met 
krimp minder woningen gebouwd worden dan oorspronkelijk gepland. In sommige gevallen is 
zelfs sprake van sloop. Door de afnemende vraag naar woningen is het lastig om een woning 
te verkopen (Meijer, 2018). Dit kan mensen het gevoel geven ‘vast te zitten’ in een woning die 
mogelijk niet meer aansluit bij de woonbehoefte (Mallach, in Hoekveld, 2014). Tegelijkertijd 
vraagt de verandering van bevolkingssamenstelling om een ander type woningen die meer 
geschikt zijn voor bijvoorbeeld de vergrijzende bevolking. 

Ten tweede kan de daling van het bewoners- en huishoudensaantal grote invloed hebben 
op het overeind houden van voorzieningen en sociale infrastructuur, zoals scholen, 
sportvoorzieningen, supermarkten, detailhandel of bibliotheken (Hospers en Reverda, 2015). 
Herstructurering van het voorzieningenaanbod is hierdoor onontkoombaar (Vermeij, 2012). In 
de afgelopen decennia sloten in Nederland voorzieningen in kleine dorpen en concentreerden 

4 De naoorlogse babyboom (1946–1955) heeft een extra effect op de vergrijzing en zorgt nu voor een versnelde toename 
van de grijze druk (de verhouding tussen 20–65-jarigen en 65-plussers) (De Kruijf en Langenberg, 2017, p. 4).
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deze zich in centraal gelegen dorpen of steden (Ubels, 2020). Tevens verschoof de aandacht 
veelal van ‘beschikbaarheid’ van diensten en voorzieningen naar ‘bereikbaarheid en 
toegankelijkheid’ hiervan (Gieling en Haarsten, 2017; Melis, 2013). 

Een derde gevolg van daling van het aantal inwoners en de verandering van de bevolkings- 
samenstelling is de impact die deze heeft op het sociaal en cultureel kapitaal. Onderzoekers 
noemen het in dit verband ook wel een outflow of capital and human resources (Martinez-
Fernandez e.a., 2012). Het betekent bijvoorbeeld in bepaalde dorpen of lokale gemeenschappen 
een afname van het aantal vrijwilligers of leden van een vereniging. Op de lange termijn kan 
dit invloed hebben op het vermogen van de gemeenschap om in te spelen op ontwikkelingen 
(Bock, 2016b). In relatie tot economische vitaliteit betekent dit ook: afname van het aantal 
banen en een afnemend totaal van publieke en private middelen voor nieuwe investeringen 
(Beunen e.a., 2020; Verwest en Van Dam, 2010). Specifiek voor de agrarische sector – die in 
Nederland in landelijke regio’s sterk vertegenwoordigd is – leidt een gebrek aan opvolgers 
in combinatie met vergrijzing ertoe dat agrariërs genoodzaakt zijn hun bedrijf te beëindigen. 
Bedrijfsbeëindiging kan uiteindelijk leegstaand agrarisch vastgoed tot gevolg hebben en leiden 
tot een afname van de kwaliteit van het landelijke gebied of ondermijning. 

Tot slot, de gevolgen van krimp worden vaak in verband gebracht met verlies van leefbaarheid, 
vooral in kleine dorpen en plattelandsgebieden in Nederland (Ubels, 2020; Meijer, 2018). 
Een dalend aantal inwoners en huishoudens heeft gevolgen voor landelijke regio’s, en krimp 
wordt dan ook vaak geassocieerd met een negatieve spiraal in ontwikkelingen (Haartsen en 
Venhorst, 2010). Hierbij is leefbaarheid of quality of life een sleutelbegrip (zie: Meijer, 2018). De 
demografische ontwikkelingen roepen zorgen op bij inwoners en beleidsmakers, namelijk dat 
een goede leefbaarheid in plattelandsgebieden in de toekomst niet gegarandeerd is (Beunen 
et al., 2020; Gieling en Haarsten, 2017). In combinatie met ontwikkelingen als vergrijzing, 
maar ook overheidsbezuinigingen, zorgt krimp ervoor dat het voorzieningenniveau en de 
leefbaarheid in deze gebieden onder druk komen te staan (Ubels, 2020). Kortom, krimp heeft 
uiteenlopende gevolgen. Deze manifesteren zich op het lokale schaalniveau van het dorp en 
de lokale gemeenschap, maar ook op een regionaal schaalniveau (Chang, 2018; Hospers, 2014). 
Onderzoekers benadrukken echter dat de mate van deze effecten verschilt per regio (Elshof e.a., 
2014; Bontje en Musterd, 2012).

1.2 Aanpak: regionale samenwerking in krimpgebieden als panacee?  

De hiervoor benoemde effecten van krimp hebben dermate impact dat in gebieden wereldwijd 
behoefte is om actie te ondernemen. Deze paragraaf gaat hier verder op in en gaat over de 
vraag: welke strategieën worden ingezet als reactie op krimp? Vervolgens verken ik een van 
deze strategieën, namelijk regionale samenwerking. Volgens een aantal onderzoekers is 
regionale samenwerking namelijk essentieel in de aanpak van krimp, maar waarom? En wat 
maakt deze samenwerking in de praktijk complex? Kortom, deze paragraaf gaat verder in op 
regionale samenwerking in krimpregio’s en laat zien waarom het relevant is om dit verder te 
onderzoeken in dit proefschrift. 
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Er zijn verschillende internationale studies gedaan naar strategieën om met krimp om te 
gaan (Syssner, 2020; Beunen e.a., 2020; Humer, 2018; Tietjen en Jørgenson, 2016; Sousa en 
Phino, 2015; Bontje en Musterd, 2012; Lang, 2012). Krimp zorgt voor territoriale ongelijkheid en 
wordt gezien als een ontwikkeling die vraagt om een beleidsreactie (Bock, 2016a; Roçak, 2020; 
Syssner, 2016, Vewest, 2011; zie Lang, 2012; Martinez-Fernandez e.a., 2012). Hospers en Reverda 
(2015) onderscheiden vier typen beleidsreacties op krimp: bagatelliseren van de ontwikkelingen, 
bestrijden en inzetten op het tegengaan van krimp, begeleiden van krimp en het benutten van 
krimp als een kans. Sousa en Phino (2015) categoriseren dit net iets anders: reactie en adaptatie. 
Zij noemen het een ‘reactie’ wanneer strategieën worden ingezet om de krimp te keren, en 
‘adaptatie’ wanneer men inzet op het aanpassen aan de gevolgen van krimp in plaats van deze 
te beëindigen. Dit wordt ook wel smart shrinkage genoemd (Syssner, 2020; Bontje en Musterd, 
2012). Aansluitend hierop zag Verwest (2011) in haar onderzoek naar beleidsveranderingen in 
krimpgemeenten dat wanneer beleidsveranderingen plaatsvinden, deze eerder terug te vinden 
zijn in strategische plannen dan in operationele handelingen (Verwest, 2011). 

Naast onderzoek gericht op beleidsreacties is er belangstelling vanuit het perspectief van 
informal en participatory governance (Ubels, 2020; Meijer, 2018). Volgens Ubels (2020) zoeken 
lokale overheden in Nederlandse plattelandsgebieden naar manieren om hun inwoners 
een meer prominente rol te geven in leefbaarheidsvraagstukken. Ze doen daartoe een 
beroep op de zelfredzaamheid van de inwoners van de regio’s, dorpen en kernen (Elshof 
en Bailey, 2015). Tietjen en Jørgensen (2016) zagen ook in krimpregio’s in Denemarken dat 
gezamenlijke besluitvoering – collaborative governance – door burgers, planners, politici 
en experts bijdroeg aan strategische visies op meerdere schalen. Ze concludeerden dat dit 
resulteerde in een gedeeld probleembegrip, een toegenomen sociaal kapitaal en nieuwe 
samenwerkingsnetwerken. Dit met als doel het plaatsgebonden potentieel te vergroten en een 
bijdrage te leveren aan het begeleiden van krimp op het platteland (Tietjen en Jørgensen, 2016). 
Syssner en Meijer (2019) lieten zien dat in tijden van krimp veel gemeenten hun samenwerking 
met het maatschappelijk middenveld intensiveren wanneer de financiële middelen afnemen. 
Samenvattend kan worden gesteld dat overheden op uiteenlopende manieren reageren op 
krimp: van bagatelliseren naar accepteren en soms zelfs benutten. De keuze voor een dergelijke 
strategie zegt echter nog niet alles over de uitwerking hiervan; overheden moeten naast 
strategisch handelen ook operationaliseren (zie: Verwest, 2011). Sommige overheden zoeken 
hierbij hun heil in informele samenwerkingsverbanden en geven andere partijen hiermee 
een prominentere rol in het aangaan van de krimpopgave. Hoe dit verloopt, is onderwerp van 
onderzoek in dit proefschrift. Waarom partijen in krimpgebieden samenwerking zoeken, verken 
ik in de volgende paragraaf.  

1.2.1 Noodzaak van regionale samenwerking in krimpgebieden
Krimp vraagt om een beleidsreactie, maar inspanningen enkel op het niveau van de individuele 
gemeente zijn niet voldoende (Martinez-Fernandez e.a., 2012). Volgens veel onderzoekers (zie 
voor overzicht: Bijlage A) is meer nodig: intensieve samenwerking tussen lokale en regionale 
partijen (Martinez-Fernandez e.a., 2012; Hospers en Reverda, 2015; Elzerman en Bontje, 2015; 
Runge e.a., 2018). Of zoals Verwest en Van Dam (2010, p. 10) zeggen: “Gemeenten doen er 
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verstandig aan het krimpbeleid in regionaal verband op te pakken en af te stemmen.” Dit 
geldt niet alleen voor Nederland, maar ook in andere Europese landen, zoals Zweden (Syssner, 
2016), Denemarken (Tietjen en Jørgenson, 2016), Duitsland (Bischoff en Wolfschütz, 2020) en 
Polen (Runge e.a., 2018). Syssner (2016, p.79) benoemt dat: “intergemeentelijke samenwerking 
is misschien wel het meest genoemde voorbeeld van de wijze waarop de lokale overheid met 
uitdagingen van een krimpende gemeente probeert aan te gaan.”i Enkele argumenten voor 
deze samenwerking zijn: bouw-, sloop- en herstructureringsplannen voor woon-, werk- en 
winkelgebieden moeten afgestemd worden om intraregionale concurrentie om (dezelfde) 
inwoners en bedrijven te voorkomen. Daarnaast is het van belang om onrendabele ruimtelijke 
investeringen en leegstand tegen te gaan (Verwest en Van Dam, 2010). “Regionale afstemming 
en samenwerking moeten in de plaats komen van bekrompen lokale politiek” (Hospers en 
Reverda, 2015, p.80-81).ii 

Niet alleen vanuit wetenschappelijk perspectief, maar ook vanuit de beleidspraktijk is er belang 
bij regionale samenwerking in krimpgebieden. De Europese Unie neemt hierover een duidelijk 
standpunt in: “Krimp betekent grote uitdagingen op lange termijn voor het economische, 
sociale, politieke en culturele potentieel van de Europese plattelandsgebieden. […] Hoewel 
politiek uitdagend, vereist dit een model van regionaal bestuur met een duidelijke visie; […] 
Regionale en intergemeentelijke samenwerking en de samenwerking van publieke en private 
belanghebbenden” iii (ESPON, 2017). Ook in Nederland kijkt de regering hier op vergelijkbare 
wijze tegenaan: “Bij gemeenten ligt het initiatief bij het anticiperen op de gevolgen van 
bevolkingsdaling. Hiervoor dienen keuzes gemaakt te worden, maar ook de samenwerking 
gezocht te worden met buurgemeenten en relevante partners, zowel privaat als publiek. 
Het regionale schaalniveau blijkt over het algemeen zowel bestuurlijk als ruimtelijk een 
schaalniveau waarop effectief kan worden geanticipeerd op de gevolgen van bevolkingsdaling” 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2016). Kortom, zowel de wetenschap 
als de beleidspraktijk onderkennen dat de aanpak van krimp de lokale schaal overstijgt, 
en dat oplossingen vragen om regionale samenwerking. Om deze noodzaak nog meer te 
kunnen doorgronden, volgt hierna een verdieping van de belangrijkste argumenten voor deze 
samenwerking: het voorkomen van lokale concurrentie, het feit dat opgaven zich manifesteren 
op bovenlokale schaal en aansluiting bij het regionaal systeem van het dagelijks leven. 

1. Voorkomen van onderlinge concurrentie
Ten eerste, de aanpak van bevolkingsdaling (of de gevolgen daarvan) kan leiden tot concurrentie 
binnen de regio. Deze concurrentie kan door samenwerking voorkomen of verminderd worden, 
met name wanneer partijen primair reageren door de krimp te willen bestrijden (focus op 
groei) en dus inzetten op het vergroten van hun inwonersaantal (Hospers en Reverda, 2015; 
Verwest, 2011). Volgens Verwest (2011) leidt de inzet op het bestrijden van krimp niet alleen 
tot concurrentie, maar kan concurrentie ook de problemen die gepaard gaan met de gevolgen 
van krimp versterken. De neiging om krimp te bestrijden, komt onder meer voort uit het 
gegeven dat lokale overheden over het algemeen niet bepaald staan te juichen wanneer hun 
inwoneraantal afneemt in plaats van groeit en dit komt omdat we in de huidige samenleving 
groei veelal zien als een positieve ontwikkeling. Dit wordt ook wel het ‘groeiparadigma’ 
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genoemd (zie: Cunningham-Sabot en Roth, 2014). Krimp zien we als negatief, stilstand of 
achteruitgang. Onrealistische en bevooroordeelde ideeën over groei vormen een belemmering 
voor een proactieve aanpak van de begeleiding van de gevolgen van krimp (Syssner, 2020, Lang; 
2012). 

Wat ook een rol speelt, is dat de Nederlandse ruimtelijke planning gefocust is op groei, evenals 
elders in de wereld (Beunen e.a., 2020; Bontje, 2004; Martinez-Fernandez e.a., 2012; Sousa 
en Pinho, 2015). De ruimtelijke planning is er vooral ingericht om groei te kunnen faciliteren 
(Beunen e.a., 2020). Gemeenten concurreren met elkaar om bepaalde gebiedsontwikkelingen, 
omdat ze daar direct (grondbeleid) (Beunen e.a., 2020) of indirect (meer werkgelegenheid) van 
profiteren (Janssen-Jansen, 2010). Wat deze focus op groei versterkt, is het gegeven dat daling 
van het aantal inwoners ook financiële consequenties voor gemeenten heeft, zoals de afname 
van inkomsten vanuit gemeentelijke belasting en het Gemeentefonds (Bischoff en Wolfschütz, 
2020; Syssner, 2016; Elshof en Bailey, 2015). Een van de redenen dat lokale overheden die met 
demografische krimp te maken hebben vaak marginale beleidsveranderingen doorvoeren, 
is dus dat hun probleemperceptie aansluit bij de brede nationale institutionele context, die 
gericht is op het accommoderen van groei (Verwest, 2011). Wanneer sprake is van (de prognose 
van) krimp zagen we in het verleden dat gemeenten het bouwen van nieuwe woningen bleven 
toestaan of stimuleerden om nieuwe lokale bedrijventerreinen aan te leggen, vooral in de 
hoop dat inwoners of bedrijven naar hun steden, dorpen of buitengebied zouden trekken (zie: 
Van Dam e.a., 2006). Onderzoek laat echter zien dat mensen en bedrijven vooral verhuizen 
binnen hun eigen regio. Groei bij de ene gemeente leidt daardoor vaak tot krimp bij de andere 
gemeente (Hospers en Reverda, 2015; Hospers, 2010; Raad voor het openbaar bestuur en Raad 
voor de financiële verhoudingen, 2008). Op regionale schaal leidt dit dus niet tot structurele 
groei, maar een verschuiving van inwoners, en dit zogenoemde ‘inwonerskannibalisme’ helpt 
de krimpregio doorgaans niet verder. Aanvullend op dit argument: processen van globalisering 
leiden tot een bepaalde economische druk waarbij lokale concurrentie eveneens niet wenselijk 
is. Daarom is volgens Andersen en Pierre (2010) ook vanuit het economische perspectief meer 
aandacht nodig voor samenwerking op regionale schaal. Samenvattend, concurrentie binnen 
de regio heeft in veel gevallen een negatieve invloed op de gevolgen van bevolkingsdaling 
en kan door samenwerking voorkomen worden. De bewustwording van het belang van 
regionale samenwerking is onder lokale partijen de afgelopen decennia dan ook toegenomen 
in Nederlandse regio’s, bijvoorbeeld in Oost-Groningen, de Achterhoek, Zuidoost Friesland, en 
Parkstad Limburg (Commissie Tielrooij, 2000; Verwest e.a., 2008; Elzerman en Bontje, 2015; Bos 
e.a., 2019; Beunen e.a., 2020). 

2. Opgaven manifesteren zich op regionale schaal
Een tweede argument voor regionale samenwerking is dat de maatschappelijke, fysieke 
en economische opgaven waarmee de samenleving geconfronteerd wordt zich veel op 
bovenlokaal schaalniveau bevinden (Salet e.a., 2012; Boogers, 2018; Van der Steen e.a., 
2018; Ruano de la Fuente e.a., 2012; Feiock, 2004). Voorbeelden hiervan zijn de regionale 
woning- en arbeidsmarkt. Door het bovengemeentelijke schaalniveau neemt voor lokale 
partijen de complexiteit toe. Lokale overheden zijn, net zomin als andere partijen, in staat 
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vraagstukken alleen op te lossen en samenwerking is noodzakelijk geworden (Van der Steen 
e.a., 2018). Dit heeft met verschillende factoren te maken. Allereerst is de vaak dynamische 
problematiek simpelweg niet aan lokale (gemeente)grenzen gebonden. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor zogenoemde wicked problems, die veelal niet op lokaal niveau op te lossen zijn. Krimp 
in afgelegen plattelandsgebieden is volgens Tietjen en Jørgensen (2016) een wicked planning 
problem. Regionaal samenwerken in relatie tot complexe vraagstukken is dan ook niet 
nieuw. Onderzoek naar plattelandsontwikkeling laat zien dat al sinds medio jaren ’90 de 
(schaal)voordelen van regionale partnerschappen in relatie tot het oplossen van rurale 
vraagstukken worden bereikt (zie: Lu en Jacobs, 2013). Naast deze geografische component 
wordt tegelijkertijd de complexiteit vergroot door het gegeven dat krimp een fenomeen is dat 
vraagt om een langetermijnperspectief (Martinez-Fernandez, 2012). Het ontwikkelen hiervan 
behoeft extra inzet gezien de vaak beperkte capaciteit van lokale gemeenten (Syssner, 2016; 
Martinez-Fernandez e.a., 2012). Door samen te werken met onder andere buurgemeenten en 
andere partijen kunnen met betrekking tot bijvoorbeeld denkkracht, schaalvoordelen behaald 
worden. Tot slot leiden ook nationale beleidsstrategieën tot andere complexe opgaven die min 
of meer een bovenlokale aanpak forceren. Gemeenten kregen (door decentralisaties) nieuwe 
verantwoordelijkheden naar zich toegeschoven (Ubels, Bock en Haartsen, 2019). Dit doet 
een groot beroep op de uitvoeringskracht van gemeenten en vraagt om regionale verbanden 
(Boogers, 2014). In het kort gezegd, gemeenten en andere lokale partijen hebben te maken 
met maatschappelijke, fysieke, economische en – in het geval van de decentralisaties ook – 
bestuurlijke opgaven. Deze brengen vaak een complexiteit of omvang met zich mee die dwingt 
tot regionaal denken. 

3. Regionaal systeem van het dagelijks leven
Ten derde past regionale samenwerking – het denken en doen op schaal van de regio – 
binnen een bredere opvatting over het potentieel van regionale ruimtelijke planning en 
bestuur (zie: Salet e.a., 2003; Salet e.a., 2012; Boogers, 2014; Studiegroep Openbaar Bestuur, 
2016; Balz, 2018,). Regionale afstemming biedt kansen om lokale krachten te bundelen. 
Daarnaast optimaliseert en benut deze complementariteit in de regio (Meijers en Romein, 
2003; Verwest en Van Dam, 2010; Martinez-Fernandez e.a., 2012; Boogers, 2014; Runge e.a., 
2018). Deze opvatting heeft onder meer te maken met het feit dat het dagelijks leven van veel 
mensen – in de literatuur ook wel ‘leefwereld’, ‘levende werkelijkheid’ of daily (urban) system 
genoemd – zich niet meer enkel op lokaal niveau afspeelt. Waar we ons vroeger veel ‘op het 
dorp’ oriënteerden, zijn we dat steeds meer op een bovenlokale schaal gaan doen (Thissen en 
Loopmans, 2013; zie Boogers, 2013). De schaal van ons dagelijks leven is vergroot door toename 
van de welvaart, een groeiende automobiliteit en aanhoudende individualisering. We opereren 
steeds meer in een ‘gebiedsdoorsnijdende netwerkeconomie en netwerksamenleving’ (Tordoir, 
2013, p. 36). De ‘regio van het dagelijks leven’ lijkt dan ook de logische schaal voor de aanpak 
in gebieden die te maken hebben met bevolkingsdaling (Hospers en Reverda, 2015). Todoir 
(2013) pleit voor een territoriaal bestuur dat zich kan plooien naar de geografische samenhang 
in de samenleving en dat een ‘interregionale coördinatie’ hierbij past. Dit roept de vraag op 
waarom sommige partijen in relatie tot krimp krampachtig vasthouden aan een lokale aanpak. 
Een van de verklaringen hiervoor is dat het verdwijnen van lokale voorzieningen in relatie 
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tot krimp tot discussie over achteruitgang blijft leiden. Sommigen zien het verdwijnen van 
dorpsvoorzieningen als een schakel in een neerwaartse spiraal: als bijvoorbeeld de bibliotheek 
sluit, dan sluit uiteindelijk ook het dorp (zie: Vermeij, 2012). Het zogenoemde ‘dorpisme’, 
het blijven denken in dorpsdimensies, speelt hierbij nog altijd een rol (Hospers, 2010). Veel 
discussies over de noodzaak van regionale samenwerking komen voort uit het ‘oude’ denken 
dat elke gemeente of zelfs elk dorp alle voorzieningen zelf in huis moet hebben. Ondertussen 
gaan echter ook steeds meer stemmen op om de focus te verleggen naar het versterken van de 
toekomst van krimpgebieden, door te investeren in de regionale economie, werkgelegenheid 
en hoogwaardige infrastructuur (Bock, 2019). Met andere woorden, de huidige leefwereld van 
inwoners in krimpgebieden bevindt zich in toenemende mate op het regionaal schaalniveau. Dit 
nodigt uit om vanuit dit perspectief naar de krimpopgave te kijken. 

1.2.2 Complexiteit van regionale samenwerking in krimpgebieden
Steeds meer partijen onderschrijven de hierboven beschreven argumenten voor regionale 
samenwerking in krimpgebieden en proberen hieraan gevolg te geven. Gemeenten, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers in regio’s als Oost-Groningen, de Achterhoek, 
de Hoeksche Waard, en Noord-Limburg (Beunen e.a., 2020; Rutgers-Zoet en Metze, 2019; 
Elzerman en Bontje, 2015) zijn de afgelopen jaren regionale samenwerkingsverbanden aangegaan 
om te anticiperen op de gevolgen van bevolkingsdaling. Ook in het verleden gebeurde dit al in 
Nederlandse regio’s, bijvoorbeeld in Noord-Groningen waar lokale bestuurders in de tweede helft 
van de twintigste eeuw samenwerkten om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren (Melis, 
2013). Regionale samenwerking in krimpregio’s lijkt dan ook een logische stap, maar in de praktijk 
blijkt die samenwerking weerbarstig. Het brengt veel vraagstukken en soms zelfs conflicten met 
zich mee (Boogers, 2014; Salet e.a., 2012). Dit heeft met diverse factoren te maken. Allereerst leidt 
krimpproblematiek in veel gevallen tot verdelen van verlies in plaats van het verdelen van winst. 
Het gaat bijvoorbeeld over het herstructureren van bepaalde voorzieningen of het schrappen in 
de regionale woningbouwplanning. Dit maakt dat binnen het samenwerkingsverband pijnlijke 
beslissingen genomen moeten worden en lastige keuzes gemaakt moeten worden (Syssner, 
2020). Het nemen van lastige besluiten vraagt om overtuigingskracht, en wanneer deze ontbreekt, 
staat de geloofwaardigheid van samenwerking onder druk. Ten tweede bestaat binnen de 
samenwerkingsverbanden in krimpregio’s vaak een spanningsveld tussen lokale en regionale 
belangen (zie: Hospers en Reverda, 2012). Dat een gemeenschappelijk regionaal belang ook een 
lokaal belang kan dienen, wordt in de praktijk niet altijd gezien en belemmert daarmee in sommige 
gevallen het samenwerkingsproces. Tot slot biedt het Huis van Thorbecke – het systeem waarnaar 
het Nederlands openbaar bestuur is ingericht – geen officiële regionale bestuurslaag (Hoekveld, 
1996; Verwest en Van Dam, 2010). Daarom wordt in Nederland regionale samenwerking veelal 
op een ‘lichte’ of ‘informele’ manier vormgegeven (Boogers, 2013). Democratische legitimatie 
wordt derhalve met regelmaat ter discussie gesteld en kan een remmende werking hebben op het 
functioneren van regionale samenwerkingsverbanden (Boogers, 2013). In hoofdstuk 2 zullen deze 
factoren verder worden toegelicht. 

Concluderend, op basis van de literatuur is aangetoond dat in krimpgebieden samenwerking op 
regionale schaal tussen overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers noodzakelijk 
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en relevant is. Het is relevant dat om lokale concurrentie te voorkomen, veel van de huidige 
maatschappelijke, fysieke en economische opgaven zich ook op bovenlokaal schaalniveau 
manifesteren en omdat het systeem van het ‘dagelijks leven’ zich tegenwoordig op de schaal 
van de regio bevindt. Dat deze coöperatie in de praktijk weerbarstig is, heeft onder meer te 
maken met krimpproblematiek die leidt tot verdelen van verlies en omdat lokale en regionale 
belangen voor partijen niet altijd verenigbaar zijn. Gezien het feit dat een aantal regio’s in 
Nederland momenteel te maken heeft met bevolkingsdaling en de aangetoonde relevantie 
van regionale samenwerking in deze gebieden, is het van belang dat er over deze regionale 
samenwerking voldoende kennis bestaat. Op dit moment ontbreekt het echter aan inzichten 
in de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden in krimpgebieden. Dit proefschrift gaat hier 
daarom verder op in en bekijkt specifiek lichte5 of informele samenwerkingsverbanden waarbij 
overheden samenwerkingspartners vinden in ondernemers en maatschappelijke organisaties 
(zie: Figuur 1.2). De volgende paragraaf onderbouwt vanuit welk theoretisch perspectief naar dit 
type samenwerkingsverband in krimpregio’s gekeken wordt. 

Licht / informeel

Zwaar / formeel

Overheden, 
maatschappelijke 
organisaties,
ondernemers

Overheid

Figuur 1.2 Positionering van het type samenwerkingsverband dat centraal staat in dit onderzoek: 
lichte of informele samenwerking tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
 

1.3 Regimetheorie: basis voor analyse regionale samenwerking krimpgebieden 

Er is veel onderzoek gedaan naar regionale samenwerking (zie bijvoorbeeld: Frisken en Norris, 
2001; Hamilton, 2002; Feiock, 2004; Andersen en Pierre, 2010; Salet e.a., 2012; Boogers, 2013; 
Denters e.a., 2016; Spicer, 2017; Groenleer e.a., 2018). De context van een regio die te maken 
heeft met bevolkingsdaling blijft echter vaak in onderzoek naar regionale samenwerking 
onderbelicht. Krimpregio’s kunnen niet altijd zomaar succesvolle samenwerkingsmodellen 
kopiëren. Bijvoorbeeld ‘triple- of quadruple helix-samenwerking’ waarin publieke en private 
partijen samenwerken met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Dat dit niet 

5 Een licht samenwerkingsverband wordt in dit onderzoek gezien als een samenwerkingsverband waarvoor geen nieuw 
orgaan is opgericht en dat geen beslissingsbevoegdheid heeft. Het betreft geen gemeenschappelijke regelingen of 
oprichting van stichting, NV, BV of andere privaatrechtelijke vorm (Van den Dool en Schaap, 2014).
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kan, komt onder meer omdat de succesfactoren van deze samenwerkingsmodellen, zoals 
clusters van grote industriële partners en kennisinstellingen, in krimpgebieden vaak afwezig zijn 
(Otgaar e.a., 2008). Daarnaast is zoals hiervoor beschreven in krimpgebieden vaak sprake van 
ontbrekende verdienmodellen, waardoor het binnen samenwerking vaak meer gaat over het 
verdelen van verlies dan winstdeling. Dit zet de geloofwaardigheid van de samenwerking onder 
druk (zie: Salet e.a., 2012). De aanname is dat samenwerking in krimpregio’s anders verloopt dan 
in meer stedelijke of industriële regio’s. Deze aanname roept de vraag op hoe deze regionale 
samenwerking in krimpregio’s zich dan precies ontwikkelt. Het vraagstuk van de ontwikkeling 
van regionale samenwerkingsverbanden in krimpregio’s is dan ook het onderwerp van dit 
proefschrift. Deze paragraaf gaat over het theoretisch perspectief van waaruit ik dit vraagstuk 
bekijk: de regimetheorie. Allereerst ‘zoom’ ik uit en kijk ik naar hoe momenteel tegen regionale 
samenwerking aangekeken wordt. Vervolgens ga ik in op het gebruik van de regimetheorie in 
dit proefschrift en de opzet van het onderzoek.  

Regionale samenwerkingsverbanden bestaan vaak niet meer enkel en alleen uit overheden 
die samenwerken, ook private partijen spelen hierin een rol. Deze verandering van perspectief 
wordt ook wel aangeduid met de term shift from government to governance (Rhodes, 2007; KjÆR, 
2011; Boogers, 2013; Van der Steen e.a., 2018; Lo, 2018). De verschuiving van government naar 
governance betekent dat de visie op besturen verandert. Deze verandering komt onder meer 
doordat maatschappelijke vraagstukken niet alleen gezien worden als een verantwoordelijkheid 
van de overheid, maar ook van maatschappelijke instellingen, organisaties, bedrijven en 
inwoners (Boogers, 2018). Rhodes (2007) verwijst met het begrip governance naar de overheid 
die – om effectief te handelen – steeds afhankelijker is van andere partijen bij het behalen 
van doelen. Verschillende theorieën over governance op regionale schaal hebben als doel: 
het maken en implementeren van publiek beleid. Deze theorieën worden in de internationale 
literatuur samengevat onder de noemer New Regionalism (Boogers, 2013; zie Hamilton, 2002). 
Denk bijvoorbeeld aan institutional collective action, collaborative governance of triple- of 
quadruple helix (zie ook paragraaf 2.3.1). Hoewel deze theorieën allemaal interessante en 
bruikbare invalshoeken hebben om naar regionale samenwerking te kijken, kenmerkt de 
regimetheorie van Clarence Stone (1989) zich door een aantal aanvullende elementen die de 
theorie geschikt maken voor de studie naar regionale samenwerking in krimpgebieden. De 
regimetheorie kenmerkt zich door het informele en duurzame karakter van samenwerking, 
waarbij men inspeelt op een complex netwerk tussen overheden, het bedrijfsleven en 
maatschappelijke partijen. Het regimemodel biedt mogelijkheden voor het conceptualiseren 
van samenwerkingsprocessen. Naast de focus op publiek-private samenwerkingen en het 
informele karakter van de samenwerkingsverbanden biedt de theorie – aanvullend op andere 
theorieën – veel mogelijkheden om de dynamiek in regionale samenwerkingsverbanden 
diepgaand te analyseren. Denk bijvoorbeeld aan verschillende perspectieven op de aanpak 
van krimp en de uiteindelijke vertaling in een strategische agenda, of de duiding van de 
verschillende partijen die hierin het voortouw nemen of juist volgen. Daarnaast is er aandacht 
voor de manier van samenwerken, de stap naar de uitvoering en de benodigde hulpbronnen die 
door verschillende partijen kunnen worden ingebracht. Hiermee lijkt de theorie bruikbaar om 
regionale samenwerkingsverbanden in krimpgebieden nader te onderzoeken. Het regimemodel 
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helpt om de verschillende sleutelelementen binnen samenwerking te identificeren, hun 
onderlinge relatie te onderzoeken en nader te bekijken hoe veranderingen in die elementen 
bijdragen aan continuïteit of verandering binnen de samenwerking (Stone, 2005). Dit is relevant 
voor dit proefschrift omdat op deze manier het regimemodel kan helpen inzicht te krijgen in 
regionale samenwerkingsverbanden in krimpgebieden.

De urban regimetheorie heeft een oorsprong in de toepassing op stedelijke gebieden, maar 
biedt ook een passend model om regionale samenwerkingsverbanden te analyseren (Boogers, 
2014; Hamilton, 2002; Van Ostaaijen en Metze, 2012). Deze kan goed gebruikt worden voor 
het onderzoeken van samenwerking in lichte publiek-private samenwerkingsverbanden (Van 
Ostaaijen, 2010), bijvoorbeeld zoals in krimpregio’s. In het theoretisch kader (hoofdstuk 2) ga 
ik in op de oorsprong, kenmerken, ontwikkeling en toepasbaarheid van de regimetheorie. Het 
is echter alvast goed om ter introductie te benoemen dat het regimemodel bestaat uit vier 
analytische kernelementen (Stone, 2005):

1. Agenda om een reeks van problemen aan te pakken
2. Coalitie gevormd rondom die agenda; inclusief overheids- en niet-overheidspartijen 

(bestuurlijk)
3. Samenwerkingsstructuur of samenwerkingsmodus tussen leden van de bestuurlijke coalitie; 

een structuur van samenwerking waarin leden van de coalitie vastleggen wat hun bijdrage 
aan de bestuurlijke taken zal zijn 

4. Middelen in navolging van de agenda, bijeengebracht door leden van de coalitie 
(hulpbronnen) (vrij vertaald en onderstreping toegevoegd naar Stone, 2005, p. 329)

Wanneer deze vier kernelementen op elkaar zijn afgestemd, zo veronderstellen onderzoekers, 
kan de agenda ook daadwerkelijk uitgevoerd worden (Van Ostaaijen, 2010; Van Ostaaijen en 
Metze, 2012). Op deze manier bestaat een sterke samenhang tussen de strategische doelen en de 
samenstelling en het functioneren van het regime. In dit proefschrift analyseer ik de bovenstaande 
vier kernelementen van de samenwerkingsverbanden in Nederlandse regio’s die te maken hebben 
met bevolkingsdaling: de Achterhoek en de Hoeksche Waard. Dit doe ik door middel van twee 
casestudies. Ik volg hierin de regionale regimes een periode en onderzoek de interne dynamiek in 
deze regimes. Zoals gezegd, is de aanname dat samenwerking in krimpregio’s anders verloopt dan 
in meer stedelijke of industriële regio’s. De verwachting is dat krimp mogelijk veranderingen tot 
stand kan brengen binnen bijvoorbeeld de agenda, of invloed heeft op de hoeveelheid beschikbare 
middelen. De vraag is of de veranderingen binnen deze kernelementen ook effect hebben op 
de andere kernelementen. Voor de verdieping in de interne dynamiek in regionale regimes in 
krimpgebieden kijk ik naar twee onderdelen: (1) de ontwikkeling van de kernelementen agenda, 
coalitie, structuur en middelen en (2) de onderlinge samenhang tussen deze kernelementen. 
Speciale aandacht voor de interne dynamiek van regimes – een gedetailleerde vorm van analyse 
die zich bezighoudt met de interne kenmerken van de samenwerking – is kenmerkend voor de 
regimetheorie (Stone, 2015). Waar veel andere onderzoekers de afgelopen jaren meer keken naar 
de (chronologische) ontwikkeling van regimes als geheel (zoals: Orr en Stoker, 1994; Ravazzi en 
Belligni, 2015) lever ik een bijdrage aan de regimetheorie door de interne dynamiek van regionale 
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regimes voor de analyse van samenwerking in krimpregio’s verder uit te werken. Dat wil zeggen 
dat ik de kernelementen per tijdseenheid chronologisch zal ontleden en analyseren. Dit doe ik om 
grip te krijgen op hoe de samenwerking precies in elkaar zit en werkt.

Dit onderzoek is gebaseerd op de analyse van kwalitatieve data, opgebouwd uit semi-
gestructureerde interviews (wethouders, ambtenaren en bestuurders uit het maatschappelijk 
middenveld), participerende observaties (overleggen met bestuurders) en documentstudie 
(beleidsdocumenten, nieuwsberichten, agenda’s en verslagen van overleggen en 
bijeenkomsten). Momenten waarop de betekenis van de samenwerking voor de deelnemende 
partijen drastisch veranderde, ‘kritische momenten’, bieden de basis voor het definiëren van de 
verschillende fasen binnen de ontwikkeling van het regime (Metze, 2010; Verloo, 2015). Per fase 
beschrijf ik de ontwikkeling van de kernelementen. Om de interne dynamiek te onderzoeken, 
ontwikkelde ik een manier om deze te visualiseren in spindiagrammen. In het tweede deel 
van dit onderzoek heb ik de bevindingen uit de casestudies voorgelegd aan experts vanuit 
de wetenschap en de praktijk in een Delphi-studie. Dit met als doel in een breder verband 
te kunnen reflecteren op mijn bevindingen en mogelijk iets meer te kunnen zeggen over 
(generieke) patronen in de ontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 
3 (Methode) worden het onderzoeksontwerp, de methode en de keuzes en afwegingen die 
hiervoor zijn gemaakt toegelicht. 

1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Partijen in krimpregio’s gaan regionale samenwerkingsverbanden aan om de gevolgen 
van de demografische ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Dit verloopt niet 
altijd vlekkeloos. Wereldwijd, ook in Nederland, is veel onderzoek gedaan naar regionale 
samenwerkingsverbanden. Deze onderzoeken richten zich echter vooral op gebieden die niet 
specifiek te maken hebben met krimp. Studies die wel ingaan op regionale samenwerkingen 
in krimpgebieden zijn zeer relevant, maar beperken zich meer tot algemeenheden, zoals 
de noodzaak van samenwerking en mogelijke belemmeringen. Het inzicht in hoe deze 
samenwerkingsverbanden – ofwel regionale regimes – zich in krimpgebieden ontwikkelen, 
ontbreekt. Dit inzicht is echter nodig om de bevolkingsdaling, waar een aantal Nederlandse 
gebieden mee te maken heeft en krijgt, zo goed mogelijk te begeleiden. Het doel van dit 
proefschrift is om over deze samenwerking in krimpgebieden – regionale regimes – verdere 
kennis te ontwikkelen. Ik wil hiervoor specifiek de interne dynamiek van deze regionale 
regimes beter begrijpen. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe is de interne dynamiek 
in regionale regimes in Nederlandse krimpgebieden te duiden?’ Meer specifiek beantwoord ik de 
volgende deelvragen:

1. Wat zijn de kenmerken van regionale regimes in Nederlandse krimpgebieden? 
2. Hoe ontwikkelen de kernelementen van het regionale regime ‘agenda, coalitie, structuur en 

middelen’ zich door de jaren heen? 
3. In het verlengde hiervan: hoe ontwikkelt de onderlinge samenhang tussen deze 

kernelementen zich? 
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4. Welke verklaringen zijn te vinden voor de ontwikkeling van regionale regimes in 
Nederlandse krimpgebieden?

Aanvullend op de beantwoording van deze onderzoeksvragen zullen aanbevelingen 
geformuleerd worden voor de praktijk van regionale samenwerking in Nederlandse 
krimpgebieden. 

1.5 Leeswijzer  

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het theoretisch kader. Hierin licht ik de keuze 
voor de regimetheorie als analytisch raamwerk en het gebruik hiervan toe. In hoofdstuk 3 ga ik 
in op de methode die ik in dit proefschrift hanteer om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 
De hoofdstukken 4 en 5 behandelen de resultaten van de casestudies in respectievelijk de 
Achterhoek en de Hoeksche Waard. In hoofdstuk 6 wordt hier door middel van een Delphi-
studie op gereflecteerd. In hoofdstuk 7 wordt een slag dieper gegaan en zet ik de twee casussen 
en de resultaten van de Delphi-studie naast elkaar om meer te kunnen zeggen over de patronen 
die zich aftekenen in de interne dynamiek van de regionale regimes in krimpregio’s. Tot slot 
worden in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen vermeld. 
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2. REGIMETHEORIE ALS ANALYTISCH RAAMWERK6

In dit hoofdstuk ontwikkel ik mijn analytisch raamwerk, ofwel de ‘bril’ waarmee ik naar 
regionale samenwerkingsverbanden in krimpgebieden kijk. Het hoofdstuk beantwoordt 
vragen als: wat betekent de context van krimpregio’s voor regionale samenwerkings-
verbanden? Waarom kies ik de regimetheorie – die ooit ontwikkeld is om de samenwerking 
in Atlanta te analyseren – om samenwerkingsverbanden in krimpgebieden te onderzoeken? 
Welke aanknopingspunten biedt deze theorie hiervoor? Hoe heb ik de elementen ingezet 
voor mijn analyse? De eerste paragraaf gaat in op de specifieke samenwerkingsopgaven 
die de context van krimpgebieden meebrengt. Vervolgens ga ik in op wat nodig is om de 
regionale samenwerking in krimpgebieden te kunnen analyseren. Het denken in regimes 
volgens de regimetheorie helpt hierbij en biedt een basis voor mijn analytisch raamwerk. 
Ik laat zien waar dit analytisch raamwerk uit bestaat en wat ik bijdraag aan de regimetheorie 
(paragraaf 2.2). Vervolgens onderbouw ik mijn analytisch raamwerk door een toelichting te 
geven op de mogelijkheden van bredere toepassing en doorontwikkeling van de regime-
theorie (paragraaf 2.3). 

2.1 Regionale samenwerking: complexiteit in krimpgebieden 

De praktijk van regionale samenwerking in krimpgebieden is weerbarstig. Samenwerkings-
verbanden staan vaak onder druk. Factoren die hierbij een rol spelen, zijn: het gezamenlijk 
verdelen van verlies in plaats van winst, lokale belangen die prevaleren boven regionale 
belangen en de inpassing van het regionale samenwerkingsverband in het Huis van Thorbecke. 
In de volgende secties worden deze factoren verder toegelicht. 

2.1.1 Verdelen van verlies
Waar samenwerking – in tijden van groei – gaat over het creëren van meerwaarde of het 
verdelen van de winst, spreken we in krimpgebieden vaak van het verdelen van ‘pijn’ of verlies. 
Samenwerking in tijden van krimp is moeilijk, omdat geen van de samenwerkingspartners 
zomaar op vrijwillige basis zijn verlies wil nemen (Hospers en Syssner, 2018). Beleid maken 
gaat over het stellen van prioriteiten qua behoeften, waarden en middelen. Wanneer bij 
krimp behoeften veranderen en middelen dalen, leidt prioritering tot pijnlijke beslissingen 
(Syssner, 2020). Het gaat vaak om impopulaire vraagstukken waar veelal verliezers bij 
betrokken zijn. Financieringsproblemen spelen hierbij een grote rol (Verwest en Van Dam, 
2010). Het verleden wijst uit dat gemeenten in hun begrotingsplanningen rekening hielden met 
vastgoedopbrengsten van nog te bouwen woningen voor nieuwe inwoners. Wanneer deze niet 
gebouwd werden, omdat in regionaal overleg was besloten ze niet of op een andere – gunstigere 
– locatie te bouwen, liepen gemeenten dus inkomsten mis. Sterker nog, door het intrekken 
van (woning)bouwlocaties raakten gemeenten verwikkeld in kostbare claimprocedures met 
ontwikkelaars. Hoewel het vanuit regionaal oogpunt verstandig is om verlies te nemen, is dat 
voor veel gemeenten dus niet direct de eerste logische reactie. Effectieve samenwerking in 

6 Dit hoofdstuk is deels gebaseerd op: Rutgers en Metze (2019).
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krimpregio’s lijkt alleen een kans te hebben als een verandering in denkwijze over krimp heeft 
plaatsgevonden. Deze verandering in denkwijze wordt beschreven als een overgang van het 
bestrijden naar het begeleiden van de krimp (Hospers en Reverda, 2012). Daarnaast helpt een 
duidelijke ruimtelijke hiërarchie bij overeenstemming in regionale beslissingen (Verwest, 2011). 
Dit betekent: duidelijkheid over welke gemeente een centrale functie heeft in de regio. Voor 
een goedwerkend regionaal samenwerkingsverband moeten partijen bestuurlijke belangen 
opnieuw definiëren en organiseren. Dat brengt kosten op korte termijn met zich mee, terwijl 
de langetermijnopbrengsten (voor inwoners) nog vaak ongewis zijn (Boogers, 2013). Kortom, 
samenwerking in krimpgebieden is moeilijk en vraagt om overtuigingskracht. Dit geldt overigens 
voor vele vormen van regionale samenwerking, maar in het bijzonder voor samenwerkingen in 
krimpgebieden waar het vaak gaat om het verdelen van verlies.

2.1.2 Lokale belangen versus regionale belangen 
Samenwerking tussen lokale gemeenten is een manier om krachten te bundelen en zo te voldoen 
aan de behoefte aan bepaalde voorzieningen in een regio (Syssner, 2020). In de praktijk lijken 
bestuurders of gemeenteraden nog vaak vooral voor het belang van hun eigen gemeente op te 
komen, terwijl intergemeentelijke samenwerking juist impliceert dat gemeenten zich inzetten 
voor het gemeenschappelijke regionale belang (Van Lochem en Hospers, 2004). Hoewel 
gemeenten het belang en de kansen van samenwerking zien, belemmeren lokale rivaliteit en 
concurrentie de samenwerking (Hoekveld, 2014, p. 114). Om te beginnen is het free rider-gedrag 
een probleem. Binnen samenwerkingsverbanden bestaat onder de deelnemende gemeenten 
vaak de angst dat buurgemeenten de regionale afspraken niet nakomen. Buurgemeenten die zich 
niet aan de samenwerkingsafspraken houden, kunnen profiteren van anderen die zich wel aan 
de afspraken houden (zie: Verwest en Van Dam, 2010). In de praktijk zien we dit ‘meeliftgedrag’ 
regelmatig bij de totstandkoming van regionale woningbouwafspraken. In veel krimpgebieden 
moeten de gemeenten de geplande capaciteit van woningen terugbrengen. Wanneer alle 
gemeenten daaraan werken, maar één gemeente zich niet aan deze afspraak houdt door gewoon 
te blijven bouwen, ontstaat zo’n free rider-probleem. Ook komen elementen uit Ostroms (1990) 
tragedy of the commons en prisoner’s dilemma terug in de praktijk van de regionale samenwerking 
in krimpgebieden. Het algemeen belang legt het af tegen het eigen belang (zie: Verwest, 
2011). Bestuurders worstelen met het spanningsveld tussen regionale en lokale belangen. Dit 
spanningsveld heeft onder meer te maken met het politiek perspectief van gemeenteraadsleden 
en de (partij-)achterban, die veelal uitgaat van een lokale oriëntatie. Binnen een discussie rondom 
de spreiding van voorzieningen is de verleiding groot om als bestuurder of gemeenteraadslid toch 
te kiezen voor een locatie binnen de eigen gemeente, ook al ligt een locatie elders in de regio meer 
voor de hand. Kiezen voor de eigen gemeente of het eigen dorp is politiek gezien begrijpelijk, 
omdat het bijvoorbeeld politieke populariteit kan opleveren. Vanuit regionaal oogpunt is dit 
echter ongewenst. Vaak is echter sprake van ordering by bordering, een fenomeen waarbij partijen 
zich tegen elkaar af lijken te zetten om hun eigen identiteit te kunnen definiëren (Van Houtum en 
Van Naerssen, 2002). Het spreekt voor zich dat deze sentimenten, die vooral tussen buurdorpen 
spelen, het ‘dorpisme’ (zie: hoofdstuk 1) in de hand werken. Daarnaast speelt mee dat (bijvoorbeeld 
in verkiezingstijd) bestuurders vaak beloond worden voor zaken die ze voor hun eigen gemeente 
regelen. Ze kiezen uiteindelijk regelmatig voor het gemeentelijk belang, een fenomeen dat ook 
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wel ‘kerktorenpolitiek’ wordt genoemd (Hospers en Reverda, 2012). Dat het regionale belang 
ook een eigen lokaal belang kan zijn, wordt daarbij niet altijd gezien. Tot slot spelen ook sociaal-
culturele factoren een significante rol binnen het regionale samenwerkingsproces. Zo leveren 
verschillen in lokale identiteit vaak spanningen op (Elzerman en Bontje, 2015). Een voorbeeld 
hiervan is het regionale samenwerkingsverband Parkstad Limburg (Elzerman en Bontje, 2015). 
Bontje en Elzerman (2015) onderzochten deze regio en concludeerden dat regionale fragmentatie 
en culturele achtergronden, contextuele factoren zijn die niet onderschat mogen worden wanneer 
we het hebben over politiek en regionale samenwerking. 

2.1.3 Democratische legitimatie op de tussenverdieping van het Huis van Thorbecke 
De in Nederland gelegen krimpgebieden hebben te maken met het Nederlands openbaar 
bestuur dat is ingericht volgens het ‘Huis van Thorbecke’. Hierin onderscheiden we een 
nationale, provinciale en lokale bestuursorganisatie. Op het regionale schaalniveau bestaat geen 
officiële bestuurslaag, enkel zogenoemde ‘hulpstructuren’ (Schaap en Metze, 2012). Dit zorgt 
voor een ‘regionaal gat’ of ‘institutionele leegte’ (Hoekveld, 1996; Hajer, 2003; Verwest en Van 
Dam, 2010;). Deze ontstaan wanneer problemen en kansen zich aandienen die niet binnen een 
van de bestuursniveaus vallen, maar afstemming over de gemeentegrenzen heen vereisen (Van 
Ostaaijen en Metze, 2012). Een strikte toepassing van Thorbeckes ontwerp in krimpregio’s is 
niet haalbaar. Er doen zich in deze regio’s vraagstukken voor die net een andere schaal vereisen 
dan dit systeem biedt. Ook blijven er altijd taken waarbij de nadelen van de regionale schaal 
het afleggen tegen de effectiviteit ervan (Veldhuizen en De Zeeuw, 2013). Zaken die spelen 
op het regionale niveau zullen door middel van lichte of informele bovenlokale samenwerking 
georganiseerd moeten worden (Boogers, 2013). Of zoals Van der Steen en anderen (2018, p. 
52) zeggen: ‘op de trappen en tussenverdiepingen’ van het Huis van Thorbecke. Binnen een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin verschillende lokale volksvertegenwoordigers 
betrokken zijn, vraagt het vaak veel inspanning om gezamenlijk besluiten te nemen op regionale 
schaal. Als in het samenwerkingsverband ook nog eens bestuurders uit het bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties aan tafel zitten, is het nog ingewikkelder om te komen tot 
legitieme en daadkrachtige besluitvorming. De gekozen volksvertegenwoordiging – de lokale 
gemeenteraad – kan de partijen in het samenwerkingsverband namelijk niet direct tot de 
verantwoording roepen en is vanuit politiek oogpunt ongewenst (Van den Dool en Schaap, 
2014). De democratische legitimatie van het regionale proces wordt dan ook regelmatig ter 
discussie gesteld (Schaap en Metze, 2012). De gemeenteraad heeft uiteindelijk de macht om 
besluiten te nemen. De omvang én groei van het aantal regionale samenwerkingsverbanden 
leiden tot grotere afstand tussen raadsleden en de besluitvorming en uitvoering van de in die 
verbanden belegde taken (Peters, 2019, p.3). Deze afstand leidt er mogelijk toe dat raadsleden 
in krimpvraagstukken minder mogelijkheden zien om lokale en regionale belangen met elkaar 
te verbinden. De ervaren afstand tot de regio van raadsleden heeft een remmende werking op 
regionale besluiten en dus ook op de aanpak van de gevolgen van krimp (zie: Boogers, 2013). 

Gemeenteraadsleden hebben moeite met het beïnvloeden van intergemeentelijke besluit-
voering en het ter verantwoording roepen van bestuurders. Collegeleden kunnen zich tamelijk 
onafhankelijk opstellen, en hierdoor is beleidsvorming in samenwerkingsverbanden nogal 
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indiscreet (Schaap en Metze, 2012). Angst voor het verliezen van invloed op regionale besluiten 
kan weerstand opleveren tegen de gehele regionale samenwerking. De weerstand heeft dan 
niet altijd te maken met inhoudelijke bezwaren, maar met onvrede over de procesmatige gang 
van zaken binnen de samenwerking.

Concluderend, zoals in de introductie van dit proefschrift is beschreven, biedt krimp aanleiding 
tot regionale samenwerking tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 
Tegelijkertijd leidt demografische krimp tot een specifieke context met diverse factoren die 
deze samenwerking niet altijd als vanzelf laten verlopen. Krimpopgaven gaan onder meer over 
het verdelen van verlies en zorgen ervoor dat lokale en regionale belangen voor partijen niet 
altijd verenigbaar lijken, en de specifieke inrichting van het openbaar bestuur in Nederland 
vraagt om een licht of informeel samenwerkingsverband waarbij sprake is van indirecte 
democratische legitimatie. 

2.2 Analytisch raamwerk voor regionale samenwerking in krimpgebieden 

Om grip te krijgen op de ontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden in krimp-
gebieden ontwikkel ik een analytisch raamwerk op basis van de regimetheorie. Ik wil een scherp 
beeld krijgen van de verschillende onderdelen van regionale samenwerkingsverbanden in 
krimpgebieden en de ontwikkeling van deze onderdelen. In deze paragraaf laat ik zien hoe ik dit 
onderzoek door middel van mijn analytisch raamwerk. 

Zoals gezegd, wordt in het algemeen demografische krimp gezien als een ontwikkeling die vraagt 
om een (beleids)reactie (Vewest, 2011; zie Lang, 2012; Martinez-Fernandez e.a., 2012; 
Syssner, 2016; Roçak, 2020). Partijen maken daarom binnen een samenwerkingsverband afspraken 
en ontwikkelen gezamenlijk een strategische aanpak of agenda om negatieve gevolgen van krimp 
te voorkomen. Om inzicht te krijgen in deze samenwerkingsverbanden is het allereerst relevant 
om te kijken naar welke (strategische) afspraken samenwerkingspartijen met elkaar maken: de 
samenwerkingsagenda. Deze agenda gaat in krimpgebieden veelal om maatschappelijke opgaven 
(problemen en kansen) binnen de woningmarkt en ander vastgoed, het voorzieningenniveau en 
de bereikbaarheid en leefbaarheid. Naast de samenwerkingsagenda doet een goed beeld van de 
samenwerkingspartijen in krimpregio’s ook ter zake: overheden, maatschappelijke organisaties 
en ondernemers. Deze partijen hebben of krijgen allemaal te maken met de gevolgen van 
bevolkingsdaling en zullen naar verwachting zowel lokale als regionale partijen zijn. Wie voelt zich 
aangesproken en levert een bijdrage? Hoe verhouden de lokale en regionale belangen van deze 
partijen zich tot elkaar? Ook is het interessant om te kijken hoe de samenwerkingspartijen met 
elkaar samenwerken. Op welke manier zorgen ze er gezamenlijk voor dat hun plannen – als reactie 
op demografische krimp – tot uitvoering komen? En hoe staat deze manier in verhouding tot de 
inrichting van het openbaar bestuur waarbinnen een officiële regionale autoriteit ontbreekt? 
Tot slot is het relevant om te kijken naar de middelen die door de samenwerkingspartijen binnen 
het samenwerkingsverband beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de agenda. Dit 
is relevant omdat het zoals gezegd in krimpgebieden vaak gaat over het verdelen van ‘pijn’ of 
verlies. Naast financiële bijdragen kunnen middelen bestaan uit inzet qua uren van medewerkers 
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of andere zaken die niet in geld uit te drukken zijn. Kortom, om meer grip te krijgen op regionale 
samenwerkingsverbanden in krimpgebieden is het relevant meer duiding te geven aan de 
volgende zaken: (1) de gezamenlijke plannen ofwel de agenda; (2) de opstellers van deze agenda, 
ofwel de coalitie; (3) de manier waarop de partijen met elkaar samenwerken, ofwel de structuur; (4) 
de inzet van de samenwerkingspartijen, ofwel de bijeengebrachte middelen.

Het denken in regimes volgens de regimetheorie helpt bij het conceptualiseren en 
analyseren van samenwerkingsprocessen. Op het eerste gezicht lijkt het conceptueel 
model vanuit de regimetheorie dan ook een passende basis te bieden voor de analyse van 
samenwerkingsverbanden in krimpgebieden. De theorie biedt een helder model, bestaande uit 
vier op elkaar afgestemde kernelementen: agenda, coalitie, structuur en middelen. Hiermee 
krijgen onderzoekers gestructureerd inzicht in de componenten en interne dynamiek van 
samenwerkingsverbanden. Daarnaast legt de regimetheorie een accent op informele aspecten 
die bijdragen aan het succes van samenwerking, wat relevant is voor dit proefschrift. Immers, 
voor regionale samenwerking in krimpgebieden zijn partijen afhankelijk van informele 
samenwerking ‘op de trappen en tussenverdiepingen’ van het Huis van Thorbecke. Bovendien 
hebben regimes een ‘langdurig’ karakter. Dit is van belang in krimpregio’s omdat krimp vraagt 
om een langetermijnperspectief (Martinez-Fernandez, 2012). 

2.2.1 Inzicht in interne dynamiek  
Zoals gezegd, wil ik door dit proefschrift de interne dynamiek van regionale regimes in 
Nederlandse krimpgebieden beter begrijpen. De verwachting is dat krimp veranderingen 
tot stand kan brengen binnen bijvoorbeeld de agenda, of invloed heeft op de hoeveelheid 
beschikbare middelen. De vraag is of de veranderingen binnen bepaalde kernelementen ook 
effect hebben op de andere kernelementen. Daarom kijk ik voor de interne dynamiek naar twee 
onderdelen: (1) de ontwikkeling van de kernelementen agenda, coalitie, structuur en (2) de 
onderlinge samenhang tussen deze kernelementen.

Door een regime een periode te volgen, krijgen onderzoekers een beeld van de ontwikkeling. 
Onderzoekers ervaren hoe het regime door de tijd heen verandert. Stone (1989, p.257) 
benadrukt dat – ondanks dat ‘regelmatigheden’ ofwel patronen te herkennen zijn – het regime 
niet opgevat moet worden als een permanente ‘samenvloeiing’. Kortom, het regime kent een 
bepaalde dynamiek of ontwikkeling. Sommige onderzoekers besteedden door de tijd heen 
al eerder aandacht aan de ontwikkeling van regimes. Orr en Stoker (1994) definieerden drie 
fases voor het beschrijven van de veranderingen in het stedelijk regime in Detroit. Allereerst 
werd in Detroit het bestaande regime ter discussie gesteld (1). Daarna werd de doelstelling 
opnieuw geformuleerd (2) en tot slot werd een nieuw regime geïnstalleerd (3). Ook Ravazzi 
en Belligni (2015) onderscheidden in hun studie naar het urban regime van Turijn drie fases. 
Veel van de onderzoekers die de regimetheorie gebruiken, kijken vooral naar de ontwikkeling 
van het regime als geheel. Ze kijken naar wanneer het gehele regime ter discussie wordt 
gesteld, of hoe het eindigt. Wat minder gebeurt, is dat alle elementen structureel analytisch 
onderzocht worden, dus de onderlinge samenhang van de kernelementen onderzoeken door ze 
helemaal ‘uiteen te rafelen’. Van Ostaaijen (2010) deed dat wel voor zijn urban regime-analyse 



Introductie  |  Analytisch raamwerk  |  Methode  |  Casestudies  |  Delphi-studie  |  Resultaten vergeleken  |  Conclusie  |  Samenvatting

33

van de politieke veranderingen in Rotterdam in de periode 1998-2008. Hij ontwikkelde een 
chronologisch model met vier fases: de startsituatie (0), de opkomst van de politieke agenda 
voor verandering (2), de ontwikkeling van de beoogde verandering (2) en de institutionalisering 
of implementatie van de beoogde verandering (3). Voor elke fase werd onderzocht hoe de 
agenda, de coalitie, de middelen en de structuur van samenwerking eruitzien en hoe deze 
veranderen over een periode van tien jaar. 

In dit proefschrift lever ik een bijdrage aan de theorie door de interne dynamiek van regionale 
regimes voor het gebruik in krimpgebieden verder uit te werken, geïnspireerd door het leidende 
principe in de analyse van het inner core-regime, namelijk de iron law (zie paragraaf 2.3). Deze 
iron law staat voor de gedachte dat voor elke gezamenlijke regeling, de middelen in verhouding 
moeten staan tot het doel dat binnen de agenda wordt nagestreefd (Stoker, 1995; Stone, 2015). 
Wanneer strategische doelen van karakter veranderen, zal ook de samenstelling van het urban 
regime wijzigen, en andersom (Tops, 2007). Stone (2015) benoemt het als een belangrijke 
onderzoeksopdracht om te begrijpen hoe de verschillende factoren binnen een regime op 
elkaar aansluiten. De kernelementen zijn in zekere zin van elkaar onafhankelijk, maar ze hebben 
alleen kracht als ze elkaar kunnen ondersteunen (Stone, 2015). Deze kernelementen zal ik in dit 
proefschrift voor regionale regimes in Nederlandse krimpgebieden nader onderzoeken. Dat wil 
zeggen dat ik deze per tijdseenheid chronologisch ontleed en analyseer, om grip te krijgen op 
hoe de samenwerking in elkaar zit en hoe deze werkt. 

De regimetheorie, ontwikkeld als Urban Regime Theory voor analyse in de stad Atlanta, heeft 
een oorsprong in de toepassing op stedelijke gebieden met een economische focus in de 
agenda. Hoewel de oorspronkelijke context waarin de theorie tot stand kwam anders is, lijkt de 
theorie een passend model te bieden om regionale samenwerkingsverbanden in krimpgebieden 
te analyseren. Hiervoor is vertaling van de theorie en het analytisch kader nodig. Niet alleen 
voor de toepassing op regionale schaal, maar ook voor het gebruik bij maatschappelijke 
opgaven. Bevolkingsdaling brengt namelijk niet alleen economische, maar vooral ook 
maatschappelijke opgaven met zich mee. In de volgende paragrafen verken ik de mogelijkheden 
van bredere toepassing en doorontwikkeling van de theorie. In onderstaande Figuur 2.1 is 
gevisualiseerd hoe de toepassing van de regimetheorie voor het conceptueel model in mijn 
onderzoek zich verhoudt tot de oorspronkelijke toepassing van de Urban Regime Theory.
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Figuur 2.1 Positionering van dit onderzoek ten opzichte van de oorspronkelijke toepassing van de 
Urban Regime Theory van Clarence Stone in Atlanta (1989) 

2.2.2 Regime theory
“What makes governance in Atlanta effective is not the formal machinery of government, 
but rather the informal partnership between city hall and the downtown business elite. This 
informal partnership and the way it operates constitute the city’s regime; it is the means 
through which major policy decisions are made” (Stone, 1989, p. 3). 

Het concept urban regime is ontwikkeld om het bestuur van de Amerikaanse stad Atalanta 
te analyseren. Atlanta kenmerkte zich in de jaren na de Tweede Wereldoorlog door een 
grote en groeiende gekleurde maatschappelijke middenklasse (en electorale macht) en een 
witte zakenelite met economische macht. Toen de gekleurde populatie in Atlanta stemrecht 
kreeg, veranderden de electorale verhoudingen in de stad. De gekleurde gemeenschap wilde 
meer ruimte en woningen, maar ook minder regels met betrekking tot discriminerende 
voorschriften. In 1973 werd de eerste gekleurde burgemeester benoemd en dit versterkte de 
band tussen de gekleurde middenklasse en het stadhuis. Tegelijkertijd wilde de zakenelite 
de stad mobiliseren voor economische groei en daarvoor onder meer de introductie van 
autogebruik en wegvervoer kracht bij zetten. De zakenelite miste echter de grote electorale 
kracht om meer invloed te krijgen binnen het stadsbestuur. Wel bezat deze geld om te 
investeren in de ontwikkeling van de stad. De politieke top in het stadhuis en de zakenelite 
in de stad sloten een samenwerkingsverband en stelden een agenda op onder de noemer 
a city too busy to hate. Hoewel in eerste instantie de twee partijen weinig overeenkomsten 
leken te hebben, wilden ze beide veranderingen voor de stad Atlanta. De samenwerking 
kenmerkte zich als stabiel en bleef meerdere decennia bestaan, ondanks de veranderende 
omstandigheden. (Bovenstaande tekst is een vrij vertaalde samenvatting uit eerder werk 
over de urban regimetheorie in Atlanta, zie: Stone, 1989 en ook Van Ostaajen, 2010 en Van 
Ostaaijen en Metze, 2012.) Stone definieert het samenwerkingsverband in de stad Atlanta in 
zijn boek (1989) als een urban regime. “Een stedelijk regime kan worden gedefinieerd als de 
informele afspraken waarbinnen overheidsinstanties en particuliere belangen samenwerken 
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om bestuurlijke beslissingen te kunnen nemen en uitvoeren” (Stone 1989, p. 6).iv Dit urban 
regime bestaat uit vier elementen:

• Een agenda om een reeks van problemen aan te pakken
• Een bestuurlijke coalitie, gevormd rondom de agenda, die doorgaans publieke en private 

leden omvat
• Middelen voor de uitvoering van de agenda, bijeengebracht door leden van de coalitie
• Een samenwerkingsmodus tussen de leden van de coalitie met daarin afspraken over 

verantwoordelijkheden (vrij vertaald en onderstreping toegevoegd naar Stone, 2005, p. 329)v

Het urban regimemodel helpt om het proces van samenwerken en het uitoefenen van macht 
in beeld te brengen, en de samenhang tussen de agenda, coalitie, middelen en structuur 
te analyseren. De veronderstelling is dat wanneer deze vier kernelementen op elkaar zijn 
afgestemd, de agenda ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden (Van Ostaaijen, 2010; Van 
Ostaaijen en Metze, 2012). Stone (2015) zelf refereert in dit verband aan multicausaliteit, die 
Stoker (1995) benoemde als de iron law van de Regime Theorie: ‘de middelen evenredig moeten 
zijn aan de nagestreefde agenda’ (Stoker 1995, p. 61; Stone, 2015, p.116;). Op deze manier bestaat 
een sterke samenhang tussen de strategische doelen en de samenstelling en het functioneren 
van het regime. Van Ostaaijen en Metze (2012) benadrukken dat het urban regime in Atlanta 
een klassiek democratisch element bezat door de deelname van politieke actoren, maar dat 
veel samenwerking tussen publiek en privaat buiten de democratische instituties plaatsvond. 
“Dit zorgde voor snelheid en slagvaardigheid waardoor veel projecten en ontwikkelingen in 
gang konden worden gezet die het belang van de stad, verwoord door de partners, konden 
bevorderen” (Van Ostaaijen en Metze, 2012 p.12). 

Analyse van samenwerkingsverbanden op basis van de urban regimetheorie is sinds de 
introductie van Stone in 1989 door diverse onderzoekers in de Verenigde Staten (Sites, 1997; 
Jones-Correa en Wong, 2015; Morel, 2016) en Europa (DiGaetano en Lawless, 1999; Gullberg en 
Kaijser, 2004; Pinson, 2010; Blanco, 2015; Ravazzi en Belligni, 2015; Lambelet, 2019) gebruikt. 
Lambelet (2019) constateert een contrast tussen het gebruik van een urban regime-analyse in 
Europa en de Verenigde Staten.7 Dit is volgens hem een resultaat van verschillen in zienswijze 
over hoe het concept toe te passen is. Europese onderzoekers, zo constateert hij, hanteren een 
minder strikte manier waarbij ze primair refereren aan Stokers (1995) iron law (Lambelet, 2019). 
Uiteindelijk concludeert hij – op basis van empirische studie in Zürich en Bern – dat de ‘urban 
regime-analyse zeker naar Europa kan reizen en een krachtig analytisch hulpmiddel is om de 
stedelijke politiek in de eenentwintigste eeuw te begrijpen’ (zie: Stoker, 1995; Lambelet, 2019, 
p. 1424). 

7 Pierre (2014) stelt dat urban regime analyse te veel gericht is op het Amerikaanse naoorlogse tijdperk. Dit impliceert 
dat het niet bruikbaar is voor gebruik in Europees verband. Lambelet (2019) weerlegt dit standpunt, constateert dat die 
conclusie met name gebaseerd is op theoretische argumenten in plaats van empirische onderbouwing én dat Pierre 
(2014) daarmee het stijgende aantal Europese studies naar urban regime analyse negeert (Lambelet, 2019). Stone 
(2015) zelf, zegt hierover dat wanneer je vanuit een breed historisch perspectief naar het regime in Atlanta kijkt, deze 
het beste te beschouwen is als en fenomeen een bepaalde tijd en niet als een universeel bruikbaar als patroon.
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Onderzoekers als Harding (1997), Horlings (2010), Van Ostaaijen (2010) en Van Ostaaijen en 
Metze (2012) gebruikten de regimetheorie binnen de Nederlandse context. Harding (1997) 
vergeleek urban regimes in vijf Europese steden, waaronder Amsterdam. Horlings (2010) 
analyseerde vanuit het regimeconcept de problemen die zich voordoen in het gebiedsgerichte 
beleid en zelfbestuur in Nederland. Van Ostaaijen (2010) gebruikte de urban regimetheorie als 
analytisch kader om de veranderingen in het Rotterdamse (veiligheids)beleid te analyseren. Van 
Ostaaijen en Metze (2012) gebruikten de regimetheorie op regionale schaal in hun onderzoek 
naar de samenwerking in de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Kijkend naar het Nederlands 
gebruik van de regimetheorie in de afgelopen jaren, dan loopt de toepassing uiteen van vooral 
conceptueel en theoretisch gebruik door Horlings (2010) naar toepassing in de analyse van 
een bepaalde casus, zoals Harding (1997), Van Ostaaijen (2010) en Van Ostaaijen en Metze 
(2012) doen. Deze laatste toepassing is vergelijkbaar met het onderzoek in dit proefschrift. 
Aanvullend op het bestaande gebruik van de regimetheorie binnen de Nederlandse context 
voeg ik een specifieke toepassing van de regimetheorie toe in de context van Nederlandse 
regionale krimpgebieden. Hoe de regimetheorie als analytisch hulpmiddel in te zetten is voor 
Nederlandse krimpgebieden komt aan bod in de volgende paragraaf.

2.3 Doorontwikkeling regimemodel voor analyse Nederlandse krimpgebieden 

Vanuit de regimetheorie ga ik in deze paragraaf in op hoe de theorie doorontwikkeld en 
geïnterpreteerd kan worden, zodat deze bruikbaar is als analytisch kader binnen dit onderzoek. 
Sinds de publicatie van het boek Regime Politics; Governing Atlanta ruim dertig jaar geleden, is 
de regimetheorie in het academische debat over governance veelvuldig besproken. Stone zelf 
stelt dat het verstrijken van de tijd vraagt om een frisse blik op de theorie. Hij reflecteert op 
de regimetheorie met onder andere een publicatie in 2015.8 Hierin bekeek hij de bruikbaarheid 
van analyse uit Regime Politics vanuit een breder historisch perspectief en constateert hij 
dat de regimetheorie een aantal ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Daarnaast keken 
diverse onderzoekers de afgelopen jaren naar de interpretatie en doorontwikkeling hiervan 
(Mossberger en Stoker, 2001; Hamilton, 2002; Jones-Correa en Wong, 2015; Pierre, 2014; 
Lambelet, 2019). In deze paragraaf kijk ik allereerst naar de toepassing binnen regionaal gebruik. 
Vervolgens ga ik in op de doorontwikkelingen van de theorie in relatie tot het betrekken van 
niet-private partners binnen de coalitie en de inzet van de regimetheorie voor maatschappelijke 
vraagstukken. 

2.3.1 New Regionalism
Hoewel de term urban regime theory doet vermoeden dat het vooral gaat over een stedelijke 
context, heeft de theorie weldegelijk raakvlakken met regionaliseringsdenken. Sterker nog, 
volgens Boogers (2013) geldt de urban regime theory als een van de inspiratiebronnen voor het 
New Regionalism. De term New Regionalism gebruiken we in de internationale academische 
literatuur – vanuit zowel geografisch als bestuurskundig perspectief – voor het aanduiden van 
nieuwe benaderingen en theoretische concepten voor regionale uitvoeringskracht (Frisken 

8 Dit deed hij ook al eerder in 2001, 2005 en 2013 (Savitch en Kantor, 2012).
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en Norris, 2001; zie: Wheeler, 2002; Bijsterveld, 2014; Boogers, 2014). Hierbij ‘gaat het niet 
uitsluitend over de vorming van regionale besturen, maar ook (en vooral) om de factoren 
die zowel besturen als bedrijven en instellingen ertoe bewegen zich gezamenlijk in te zetten 
voor de regio’ (Boogers, 2014, p. 2). Dit kenmerk van New Regionalism is in relatie tot dit 
proefschrift relevant; hierin beschouw ik krimp als een aanleidende factor om tot regionaal 
samenwerken te komen. New Regionalism wordt gezien als een gedecentraliseerd en niet-
hiërarchisch samenwerkingsproces van partijen uit publieke en private sectoren (Feiock, 2004; 
Hamilton, 2002). Sterker nog, volgens Hamilton (2002) is betrokkenheid van private sectoren 
een vereiste. Hij is ervan overtuigd dat regionale overheidsopgaven niet op een adequate 
manier aangepakt worden wanneer de private sector niet betrokken is. Deze stellingname doet 
ook in dit proefschrift ter zake: krimp en de opgaven die deze met zich meebrengt, vragen om 
meer dan alleen overheidshandelen. De publiek-private samenwerking gaat volgens Savitch en 
Vogel (2000), Frisken en Norris (2001) en Feiock (2004) binnen New Regionalism op vrijwillige 
basis. Dit is wederom relevant, want zoals in paragraaf 2.1.3 genoemd, gaat het in Nederlandse 
krimpregio’s veelal om lichte en dus vrijwillige samenwerkingsverbanden. 

Er zijn diverse theoretische concepten over regionale samenwerking samen te vatten onder 
de noemer New Regionalism. Ik noem hier een aantal daarvan. Institutional collective action is 
bijvoorbeeld een benadering die de samenwerking tussen gemeenten op regionaal schaalniveau 
bekijkt. Specifiek gaat deze theorie in op het oplossen van regionale problemen aan de hand 
van de kosten en baten van de samenwerking (Boogers, 2014). Deze focus op de kosten en 
baten van de samenwerking, maar ook de blik op enkel overheden die samenwerken, maakt 
deze theorie voor de het onderzoek in dit proefschrift wat beperkt. De collaborative governance 
is eveneens een theorie binnen het New Regionalism die ingaat op regionale samenwerking 
(zie: Ansell, 2012; Boogers, 2014; Emerson en Gerlak, 2014; Denters e.a., 2016). Collaborative 
governance is een veelomvattende theorie die – anders dan de Institutional collective action-
benadering – uitgaat van samenwerking tussen overheden en ondernemers in een regio. Deze 
focus op publiek-private samenwerking is een belangrijke aanvulling, omdat het onderzoek 
in dit proefschrift ook gaat over regionale samenwerking tussen publieke én private partijen. 
Deze theorie heeft echter vooral betrekking op formele besluitvormingsarrangementen van 
overheden en andere organisaties. De formele besluitvorming is gericht op het bereiken van 
overeenstemming over beleidsprogramma’s en de uitvoering ervan (Boogers, 2014, p. 18). 
Zoals in de inleiding (hoofdstuk 1) geschetst, gaat regionale samenwerking in krimpgebieden 
over lichte of informele samenwerking. Binnen de context van dit onderzoek zijn concepten 
die gaan over informele samenwerkingsarrangementen passender. Ook regionale triple- of 
quadruple helix-samenwerkingsverbanden vallen onder de noemer New Regionalism. Hierin 
verbinden kennisinstituten – en in quadruple helix ook maatschappelijke organisaties of lokale 
gemeenschappen – zich aan publiek-private samenwerkingsverbanden. In krimpregio’s zijn deze 
kennisinstituten echter niet altijd aanwezig (Otgaar e.a., 2008). Daarom zijn triple- of quadruple 
helix-concepten niet altijd toepasbaar voor regionale samenwerkingsverbanden in krimpregio’s. 

De hiervoor genoemde theorieën bevatten allemaal interessante invalshoeken om naar 
regionale samenwerking te kijken. Tegelijkertijd biedt de regimetheorie een aantal aanvullende 
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elementen die de theorie geschikter maakt voor de studie naar regionale samenwerking in 
krimpgebieden. De regimetheorie besteedt veel aandacht aan strategische doelstellingen van 
regionale samenwerkingsverbanden (Boogers, 2014), met name vanuit het perspectief dat 
deze strategische agenda een wisselwerking heeft op de onderlinge verhoudingen binnen de 
coalitie, de structuur van samenwerken en de beschikbare hulpbronnen. Zoals eerder gezegd, 
is de verwachting dat demografische krimp veranderingen tot stand kan brengen binnen 
bijvoorbeeld de agenda of invloed heeft op de hoeveelheid beschikbare middelen. Het is dus 
relevant om deze onderdelen nader en verdiepend te onderzoeken. Zoals Boogers (2014) 
ook schetst, biedt juist de regional regime-benadering veel mogelijkheden om de dynamiek 
in regionale samenwerkingsverbanden diepgaand te analyseren. Hij benoemt (2014, p. 21): 
“Kansen, problemen, perspectieven op de aanpak hiervan, leiders die dit op een aansprekende 
manier weten te verwoorden, instanties en organisaties die zich aangesproken voelen om 
aan deze aanpak een bijdrage te leveren, hun belangen en hulpbronnen, de uiteindelijke 
strategische visie en de uitvoering hiervan: dit zijn enkele elementen waarmee volgens de 
theorie de ontwikkeling van een regionaal regime kan worden begrepen en geduid.” Kortom, 
de focus op publiek-private samenwerkingen, het informele karkater en de mogelijkheden die 
de regimetheorie biedt om de dynamiek in regionale samenwerkingsverbanden diepgaand te 
analyseren, maken dat ik in dit proefschrift kies voor deze theorie als basis voor mijn analyse. 

2.3.2 Regionale regimes
Hoewel regimestudies zich veelal richten op gebieden binnen de stadsgrenzen, is er ook 
aandacht voor regionaal gebruik, hetzij in mindere mate. Volgens Leo (1998) is men min of meer 
‘stilzwijgend overeengekomen dat de geografische grenzen van het regime de stadsgrenzen 
zullen zijn, of hoogstens de grenzen van het grootstedelijk gebied’ (Leo, 1998, p.2). Lauria (1997, 
p. 173) stelt dat er te weinig aandacht is voor hoe een regime verbonden is aan structuren en 
processen die op een groter geopolitiek schaalniveau liggen. Onderzoekers als Lewis (1996), 
Leo (1998), Clarke (1999), Mossberger en Stoker (2001), Hammilton (2002), Harding en anderen 
(2010) en Van Ostaaijen en Metze (2012) publiceerden echter de afgelopen jaren over de 
bruikbaarheid van het regimemodel op regionale schaal (zie voor overzicht: Tabel 2.1). Het 
gebruik van het regimeconcept op regionale schaal achten sommige onderzoekers dan ook 
veelbelovend, omdat een veelheid aan actoren, inclusief zakelijke belangen, betrokken zijn bij 
regionale samenwerking (Mossberger en Stoker, 2001). Tevens spelen volgens onderzoekers 
kwesties van economische ontwikkeling en landgebruik – die oorspronkelijk in urban regimes 
worden opgepakt – niet enkel en alleen binnen de grenzen van de lokale overheid (Mossberger 
en Stoker, 2001, p.827). Hamilton (2002) stelt dat de focus van regionale netwerksturing 
vooral moet liggen op regionale kwesties en niet op de individuele gemeenten. Hij ziet het 
regionaal gebruik dan ook als een behoorlijke uitbreiding van de regimetheorie. Daarbij ‘zou 
het niet alleen moeten gaan om de ontwikkeling van land of groei, maar kan het ook gaan om 
een breder concept van de ontwikkeling van de samenleving’ (zie Hamilton, 2002, p. 406). De 
regionale blik binnen de regimetheorie is dus niet nieuw. Deze biedt relevante onderbouwing 
voor het gebruik van de theorie bij onderzoek naar regionale samenwerkingsverbanden in 
krimpregio’s. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de verschillende studies waarin regimes op 
regionale schaal zijn onderzocht. 
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Tabel 2.1 – Overzicht van onderzoeken waarin regimes op regionaal schaalniveau werden onderzocht 

Auteur Regio Regionaal regime

Lewis (1996) Metropoolregio 
Portland en Denver 

Lewis (1996) onderzocht regionale groei en 
kwam tot de conclusie dat economische groei 
regionaal is georganiseerd terwijl landgebruik 
valt onder de verantwoordelijkheid van lokale 
gemeenten. Deze verschillende regionale en 
lokale verantwoordelijkheden bemoeilijken 
ontwikkeling van een regionaal regime.

Leo (1998) Metropoolregio 
Portland

Leo (1998) onderzocht de implicaties van de 
regimetheorie in relatie tot het regionale 
groeimanagement in Portland. 

Clarke (1999) Regio Cascadia Clarke (1999) onderzocht regionale en 
transnationale regimes in Noord-America 
en concludeerde onder meer dat anticiperen 
op een breed gedragen regionaal regime 
onrealistisch kan zijn, maar dat eerder 
sectorspecifieke regionale regimes zullen 
worden gecreëerd in deze regio.

Hamilton (2002) Metropoolregio 
Chicago

Hamilton (2002) onderzocht regionalisme in 
Chicago waar bestuurders van beide sectoren 
organisaties hebben opgericht om regionale 
problematiek aan te pakken. Hij analyseerde 
de twee organisaties en bestudeerde hoe een 
regionaal regime ontwikkeld kan worden in 
het licht van de politieke cultuur van lokaal 
bestuur en de geschiedenis tussen de centraal 
gelegen stad en de omliggende dorpen.

Harding, Harloe, 
Rees (2010)

Regio Manchester Harding en anderen (2010) onderzochten de 
veerkracht van het publiek-private regime in 
de stedelijke regio Manchester in tijden van 
economische recessie. 

Van Ostaaijen en 
Metze (2012)

Stadsregio Arnhem-
Nijmegen

Van Ostaaijen en Metze (2012) gebruikten 
regime-analyse om het regionaal 
samenwerkingsverband in de Stadsregio 
Arnhem-Nijmegen te onderzoeken. 

Bafarasat (2016) Stadsregio Liverpool, 
regio Cheshire

Bafarasat (2016) onderzocht regimevorming 
vanuit een stedelijk-regionaal perspectief. Hij 
keek naar de stadsregio van Liverpool en de 
regio Cheshire met specifieke aandacht voor 
de rollen van de zakelijke partijen. 
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Deze genoemde onderzoeken schetsen de mogelijkheden van het gebruik van de regimetheorie 
op regionale schaal. Daarnaast is het goed om zich bewust te zijn van wat regionaal gebruik, 
volgens bepaalde onderzoekers, ingewikkeld maakt. Op de regionale schaal ontbreken officiële 
politieke en bestuurlijke organisaties met regionale autoriteit en die coalities kunnen vormen 
met andere partijen (Hamilton, 2002). Niet alle onderzoekers zijn het er dan ook over eens dat 
de regimetheorie geschikt is voor de regionale schaal. De opvatting van Lewis (1996) is dat een 
regionaal georiënteerde economie en lokaal georiënteerde politiek de ontwikkeling van regio-
nale regimes afremmen. Daarom verschaft de regimetheorie op de schaal van metropoolregio’s 
minder duidelijke antwoorden. Ook Mossberger en Stoker (2001) benadrukken dat regime-
analyse weliswaar gebruikt kan worden in een andere context – zoals voor regionale coalities – 
maar waarschuwen dat hierbij zorgvuldigheid geboden is om te ver ‘uitrekken’ van het concept 
te voorkomen.

2.3.3 Participatie van niet-private partners
Een van de discussies binnen het debat over urban regimes gaat over de diversiteit aan 
betrokken actoren, met name vanwege de noodzaak van participatie van zakelijke partners 
binnen het urban regime (Van Ostaaijen, 2010, p. 43; Pierre, 2014; Jones-Carrea en Wong, 
2015). Pierre (2014) betoogt dat we in deze tijd van globalisering niet enkel meer kunnen 
spreken van samenwerking tussen de zakenelite en het stadsbestuur. Er zou een breed 
scala aan actoren en belangen betrokken zijn op het ‘stedelijk politieke toneel’. Stone (2015) 
zelf geeft eveneens aan dat de reikwijdte van de in Regime Politics beschouwde actoren te 
beperkt kan zijn. Hij blijft echter van mening dat het fundamentele vermogen van een stad om 
existentiële uitdagingen aan te gaan slechts kan worden aangesproken door de zakelijke elite 
te betrekken. Met existentiële uitdagingen worden niet de dagelijkse taken om een stad in 
stand te houden bedoeld, maar vooral de langetermijncrisissen (Jones-Carrea en Wong, 2015, 
p.162). Relevant voor dit proefschrift is dat de toepassing van de regimetheorie in de loop der 
jaren is doorontwikkeld naar een minder strikte interpretatie (Van Ostaaijen, 2010). Hierbij 
draait het vooral om de samenwerking tussen overheden en ander typen partijen die een 
gedeelde agenda implementeren. Hierbij zijn private partijen of ondernemers niet per definitie 
onderdeel van de coalitie (Van Ostaaijen, 2010). Stone zelf gaat in zijn artikel in 2005 ook uit van 
een mildere benadering, waarin de coalitie bestaat uit engagement of non-governmental actors. 
Mossberger en Stoker (2001) kijken hier anders tegenaan. Zij noemen fundamentele redenen 
voor de handhaving van zakelijke participatie: wanneer de scheiding tussen markt en staat 
geen rol meer speelt, verdwijnt volgens hen de aantrekkingskracht van het regime, de politieke 
economische benadering om bestuur en vertegenwoordiging te verenigen. In dit proefschrift 
gebruik ik de regimetheorie met een minder strikte focus op deelname van enkel zakelijke 
partijen. Bevolkingsdaling brengt namelijk ook maatschappelijke opgaven met zich mee. 
Hierdoor is de verwachting dat de coalitie ook om betrokkenheid van maatschappelijke partners 
vraagt. Daarnaast zijn in krimpregio’s – door ontbrekende verdienmodellen – soms minder 
private partijen bereid om te investeren. Hierdoor is de betrokkenheid van maatschappelijke 
partijen juist extra van belang.
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2.3.4 Inzet op maatschappelijke opgaven
Het debat over de noodzaak van betrokkenheid van private ofwel zakelijke partners houdt 
verband met een andere discussie over ‘economisch determinisme’. Sommige onderzoekers 
gebruiken deze term in relatie tot de regimetheorie. De urban regimetheorie staat erom 
bekend dat deze van oorsprong een economisch karakter heeft. Klassieke regimes zijn 
vooral op economische ontwikkeling gericht (Tops, 2007, p. 37). Jones-Carrea en Wong (2015) 
weerleggen dit: er was volgens hen in Atalanta inderdaad sprake van een economisch vraagstuk 
in verband met de lastige overgang naar een postindustriële economie, maar deze overgang 
was volgens hen even politiek als economisch. Stone (2015) nuanceert dit en zegt dat in zijn 
boek Regime Politics ‘onvoldoende aandacht is besteed aan de brede stroom van sociale en 
economische veranderingen’ (Stone, 2015, p.105). Bevolkingsdaling is een demografische 
ontwikkeling die – zoals in de introductie (hoofdstuk 1) geschetst – samenhang vertoont met 
diverse sociale, culturele en economische ontwikkelingen. Daarom is het relevant te kijken 
naar andere toepassingen van de regimetheorie dan enkel gerelateerd aan city growth politics, 
ofwel een economische context. Van deze toepassingen zijn in de literatuur voorbeelden te 
vinden. Henig en anderen (1999) gebruikten de regimetheorie in relatie tot een studie naar 
onderwijsontwikkeling in steden. Zij constateren dat bij afwezigheid van de zakelijke elite 
in regimes, de vooruitzichten voor duurzame hervormingen kleiner zijn. Ook Brown (1999) 
gebruikte de regimetheorie in de context waarin economische motieven niet primair de 
aanleiding waren: publiek-private samenwerking rondom de aanpak van aids in Christchurch. 
Ook Tops (2007) benoemt dat eigentijdse regimes betrekking kunnen hebben op quality of 
life-onderwerpen, zoals veiligheid of leefbaarheid. Hoewel dus discussie bestaat over een 
noodzakelijke economische invalshoek, laten deze studies de toepassingen en bruikbaarheid 
van de regimetheorie voor niet-economische vraagstukken zien. Dit is relevant voor dit 
proefschrift. Vooral omdat deze studies het aannemelijk maken dat de regimetheorie gebruikt 
kan worden voor de analyse van samenwerking rondom meer maatschappelijke vraagstukken, 
zoals demografische krimp. Krimp zouden we in dit verband kunnen beschouwen als ‘crisis’. 
Een duidelijk herkenbare crisis of kans is volgens Hamilton (2002) een belangrijke voorwaarde 
voor een succesvol regime. Dit is nodig om in zowel stedelijke als regionale regimes partijen te 
mobiliseren om zich gezamenlijk in te zetten voor bepaalde doelen (Hamilton, 2002). 

Concluderend, hoewel het urban regimemodel nog niet eerder voor onderzoek in regionale 
samenwerking in Nederlandse krimpgebieden is toegepast, lijkt het zich hier goed voor 
te lenen. Dit komt door de mogelijkheid van een minder strikte interpretatie waarbij ook 
maatschappelijke partners betrokken zijn in de coalitie, er niet per definitie sprake hoeft te 
zijn van een economische opgave en regionale toepassing binnen de Europese context tot 
de opties behoort. Waar de urban regimetheorie ontwikkeld is in een stedelijk economische 
context positioneert de toepassing van de theorie voor analyse in dit onderzoek zich in een 
andere hoek: op regionale schaal en met een brede maatschappelijke agenda, waardoor ook 
maatschappelijke partijen betrokken zijn bij de coalitie (zie: Figuur 2.1). 
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2.4 Conclusie 

Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden 
in krimpgebieden ontwikkelde ik een analytisch raamwerk waarbij ik de regimetheorie 
toepasbaar maak voor het gebruik voor analyse van regimes in gebieden waar krimpopgaven 
spelen. Hoewel de regimetheorie van oorsprong in Amerika is ontstaan en een stedelijke 
context en economische focus heeft, biedt deze aanknopingspunten voor toepassing in 
relatie tot de vraagstukken in dit onderzoek. De regimetheorie (en het conceptueel model 
met de onderdelen agenda, coalitie, structuur en middelen) helpt bij het conceptualiseren 
van samenwerkingsprocessen. Hierbij is specifiek aandacht voor de interne dynamiek, de 
samenhang tussen strategische doelen en de samenstelling en het functioneren van het 
samenwerkingsverband. Veel andere onderzoekers die de regimetheorie gebruikten, keken 
vooral naar de ontwikkeling van het regime als geheel. Ze analyseerden het moment waarop het 
gehele regime ter discussie werd gesteld, of hoe het eindigde. Wat minder gebeurt, is dat alle 
elementen afzonderlijk door de jaren heen structureel analytisch geanalyseerd worden, en dit 
kan door de kernelementen helemaal ‘uiteen te rafelen’. Dit doe ik in mijn analytisch raamwerk. 
Per periode onderzoek ik hoe de agenda, coalitie, structuur en middelen eruitzien. Ik kijk hierbij 
naar twee onderdelen van de interne dynamiek: (1) de ontwikkeling van de kernelementen 
agenda, coalitie, structuur en (2) de onderlinge samenhang tussen deze kernelementen. Door 
de blik en grondige analyse van de interne dynamiek probeer ik de ontwikkeling van regionale 
regimes in Nederlandse krimpgebieden beter te begrijpen. In het volgende hoofdstuk licht ik 
toe hoe dit is onderzocht en besteed ik aandacht aan de gebruikte methodes. 
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3. METHODE

“(..) by following events sequentially, we gain some understanding of what remains constant, 
what changes, and what is associated with each. Given a significant degree of social inertia, a 
historical sequence holds some set of factor constant, but it also allows for others (including 
the intentions of purposive actors) to change” (Stone, 1989, p. 257).

In dit proefschrift staat de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘Hoe is de interne dynamiek 
in regionale regimes in Nederlandse krimpgebieden te duiden? Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden, zal ik onderzoeken wat de kenmerken zijn van regionale regimes in Nederlandse 
krimpgebieden (deelvraag 1). Vervolgens kijk ik hoe de kernelementen in dat regime zich 
ontwikkelen (deelvraag 2), hoe de onderlinge samenhang tussen de kernelementen zich 
ontwikkelt (deelvraag 3) en hoe deze ontwikkelingen te verklaren zijn. Om als onderzoeker grip 
te krijgen op de ontwikkeling en interne dynamiek van regionale regimes in krimpgebieden 
biedt verdieping in praktijkvoorbeelden – waarin oog is voor details en nuance – uitkomst: 
gedetailleerde beschrijvingen van situaties, bijeenkomsten, mensen, interactie en gedrag. 
Dit is informatie die zich moeilijk laat vangen in kwantitatieve gegevens. Daarom kies ik in 
dit proefschrift voor een kwalitatieve benadering; een benadering die uitgaat van ‘sociale 
constructies’ die ervaringsgericht, lokaal en specifiek zijn (Guba en Lincoln, 1994). Ofwel, ‘de 
systematische verzameling, organisatie en interpretatie van tekstueel materiaal dat is verkregen 
door gesprekken of observaties met het doel concepten te ontwikkelen die ons helpen om 
sociale verschijnselen in hun natuurlijke context te begrijpen, met de nadruk op betekenissen, 
ervaringen en gezichtspunten van alle betrokkenen’ (Boeije, 2014, p. 22). 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, ontwikkelde ik een onderzoeksontwerp (zie Figuur 
3.1) dat bestaat uit de volgende stappen. Allereerst is op basis van literatuurstudie een analytisch 
raamwerk opgesteld. Vervolgens heb ik dit ingezet om door middel van twee casestudies 
verdiepend onderzoek te doen naar de kenmerken van regionale regimes, de ontwikkelingen 
van de kernelementen en hun onderlinge samenhang (deelvraag 1, 2, 3). Hiervoor heb ik 
interviews afgenomen, participerende observaties uitgevoerd en een documentstudie 
gedaan. Daarna heb ik op mijn bevindingen gereflecteerd en deze gevalideerd door middel 
van een Delphi-studie waarin ik de dialoog organiseerde binnen een groep experts vanuit de 
wetenschap en de praktijk. Deze methode had tot doel patronen binnen de interne dynamiek te 
verklaren, wat meer generieke lessen te trekken ten aanzien van de ontwikkeling van regionale 
regimes in Nederlandse krimpgebieden en gefundeerde aanbevelingen voor de praktijk te 
formuleren (deelvraag 4). 
 
In de volgende paragrafen licht ik toe hoe de casestudie en de Delphi-studie tot stand zijn 
gekomen. 
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3.1 Casestudie  

Vanuit een kwalitatieve benadering kies ik ervoor om de eerste drie deelvragen te beantwoorden 
met behulp van een vergelijkende casestudie. Deze methode biedt de mogelijkheid voor een 
verdiepende blik op de praktijk van regionale regimes in krimpregio’s: in-depth-onderzoek 
om contextafhankelijke kennis en ervaring te genereren (Flyvbjerg, 2006). De onderzoeker 
richt hierbij zijn aandacht op het beschrijven en verklaren van processen die zich afspelen bij 
betrokkenen, waarbij hun waarden, verwachtingen, percepties, opinies, hulpbronnen, beslissingen 
en gedragingen een rol spelen (Swanborn, 2013). Dit biedt mogelijkheden om dieper in te gaan 
op overtuigingen van betrokken partijen, emoties en sociale constructies – factoren die van 
belang zijn binnen besluitvormingsprocessen en een politieke context (zie: Stone, 2012). Ook 
is dit relevant binnen dit onderzoek dat gaat over de invloed van krimp, bijvoorbeeld als gaat 
het over (politieke) gevoeligheden die de gevolgen van demografische ontwikkelingen met 
zich meebrengen. Pijnlijke beslissingen, zoals het verdelen van verlies, maakt samenwerken 
in krimpregio’s complex en brengt gevoeligheden met zich mee (zie: paragraaf 2.1). Deze 
gevoeligheden liggen niet altijd aan de oppervlakte, en persoonlijk (en soms zelfs vertrouwelijk) 
contact is nodig om hier inzicht in te krijgen. Casestudies maken dit persoonlijk contact mogelijk 
en geven een genuanceerd beeld van de realiteit (Flyvbjerg, 2006). Hierbij zal de onderzoeker 
de individuele casus ‘beheersen’ (Woodside, 2017, p. 2). Of zoals Stake (1995) zegt: “een studie 
naar de bijzonderheid en complexiteit van een enkele casus om zijn werking onder belangrijke 
omstandigheden te gaan begrijpen”vi (1995, p. 7). Ik heb gekozen voor het uitvoeren van twee 
casestudies (multiple case study), omdat de analytische conclusies die vanuit twee onafhankelijke 
casussen getrokken worden, sterker zijn dan die vanuit één enkele casus (Swanborn, 2013; Yin, 
2014, p.64). Uiteraard ben ik me ervan bewust dat de uitkomsten van een casestudie altijd 
gerelateerd zijn aan een unieke context (Woodside, 2017). De resultaten van mijn casestudies kan 
ik dan ook niet zonder meer generaliseren of vergelijken met andere krimpgebieden. Wel leiden 
de resultaten tot aanvullende theoretische kennis. 

De onderzoeksvraag van dit proefschrift laat zich vertalen in selectiecriteria voor de casussen: 
(1) Nederlandse regio’s waar bevolkingsdaling plaatsvindt, (2) de aanwezigheid van een regionaal 
samenwerkingsverband tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
en (3) een gezamenlijke aanpak van krimp. Voor de selectie keek ik naar casussen die most 
likely zijn (Flyvbjerg, 2006, p. 231). Kortom, naar duidelijke en vergelijkbare representaties van 
samenwerkingsverbanden in krimpregio’s. Ik selecteerde als eerste de Achterhoek als casus, 
en tijdens het proces van dataverzameling en -analyse in deze regio volgde de selectie voor de 
tweede casus: de Hoeksche Waard. Ik zocht hierbij naar minimalisering van variantie, wat in dit 
geval betekent dat ik de eerste casestudie repliceerde bij een andere casus waarvan ik hetzelfde 
verwachtte (Swanborn, 2013), ofwel literal replication (Yin, 2014). De Achterhoek en de Hoeksche 
Waard zijn beide regio’s met een landelijk karakter en kennen binnen hun regio geen grote stad. 
Ze zijn interessant om te vergelijken omdat in beide regio’s sprake is van de ontwikkeling van 
een informeel regionaal samenwerkingsverband waarbij partijen gezamenlijk een antwoord 
proberen te vinden op demografische krimpopgaven. In deze paragraaf ga ik verder in op de 
drie criteria op basis waarvan deze regio’s geselecteerd zijn. 
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Allereerst zijn alleen regio’s geselecteerd die in Nederland liggen en te maken hebben met 
bevolkingsdaling. Concreet gaat dit om regio’s9 waar in de periode 2007-2015 sprake was van 
bevolkingsdaling en waar op het moment van selectie de prognoses voor de daaropvolgende 
jaren ook bevolkingsdaling laten zien. De reden om ook naar prognoses te kijken, is de 
verwachting dat partijen in deze regio’s door deze prognoses aanleiding zien om binnen hun 
agenda op krimp te anticiperen. 

In de Achterhoek was in de periode 2007-2015 sprake van een bevolkginsdaling van 3.337 
inwoners, 1,1% van de totale bevolking (zie: Figuur 3.3). In 2009 werd een afname verwacht van 
het aantal inwoners van 8,2% in de periode 2010-2040 (zie: Figuur 3.4) (CBS, PBL, 2009). In de 
Hoeksche Waard was in de periode 2007-2015 sprake van een daling van het aantal inwoners van 
991 inwoners, 1,2% van de totale bevolking (zie: Figuur 3.5). In 2009 werd een afname verwacht 
van 1,5% over de periode 2010-2040 (zie: Figuur 3.6) (CBS, PBL 2009). 

Het tweede selectiecriterium was dat binnen deze regio’s een informeel samenwerkingsverband 
tussen overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers, ofwel een regionaal 
regime aanwezig is. In de Achterhoek is dit het samenwerkingsverband tussen overheden, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties dat is gestart in 2009, de Achterhoek Agenda 
2020. In de Hoeksche Waard is in 2014 het Pact van de Waard opgesteld; dit is eveneens een 
samenwerkingsverband tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Het derde selectiecriterium was dat het regionale samenwerkingsverband gebouwd is rondom 
een agenda die (onder meer) is opgesteld om de gevolgen van krimp het hoofd te kunnen 
bieden. De Achterhoek Agenda 2020 is opgesteld om de uitdagingen van de ‘ingrijpende 
en onontkoombare demografische en economische ontwikkelingen het hoofd te bieden’ 
(Achterhoek Agenda 2020, 2011, p. 3). Het Pact van de Waard kreeg bij ondertekening de onder-
titel: ‘Pact ten behoeve van aanpak demografische transitie’ (Pact van de Waard, 2014, p. 1). 

9 Voor de indeling van regio’s is de onderverdeling van krimp- en anticipeerregio’s in Nederland die in 2011 het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gehanteerde gebruikt.
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Figuur 3.2 Ligging regio’s Achterhoek en Hoeksche Waard binnen Nederland
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Figuur 3.5 Bevolkingsontwikkeling Hoeksche Waard 2007-2019 (CBS, 2020)
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3.2 Dataverzameling en -analyse 

De data voor dit proefschrift verzamelde ik op basis van interviews, participerende observatie, 
documentstudie en een Delphi-studie. Hoe ik dit deed, licht ik in deze paragraaf verder toe. 

3.2.1 Interviews
In beide casestudies zijn semigestructureerde interviews afgenomen met partners 
(overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties) binnen het regionale regime en 
daarnaast betrokkenen die vanuit een ‘blik van buiten’ met deze regionale samenwerking te 
maken hebben. Deze groep betrokkenen betrof wethouders en ambtenaren van gemeenten, 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband, de provincie en het Rijk. Daarnaast waren 
dit bestuurders vanuit het maatschappelijk middenveld en ondernemers(organisaties). De 
lijst met respondenten werd gedurende het onderzoeksproces aangevuld door suggesties 
van respondenten tijdens de interviews. In deze interviews spraken we over persoonlijke 
betrokkenheid in het regime, de aanleiding voor het starten van de samenwerking, 
kritische momenten in het proces, hun beeld van de voorwaarden voor samenwerking 
en de effecten hiervan. Ook kwamen de agenda, de coalitiepartijen, de structuur van 
samenwerken en de ingezette middelen ter sprake (zie Bijlage B voor een overzicht van 
de interviewonderwerpen). Alle interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. Het doel 
van deze interviews was het krijgen van informatie over het proces en de ontwikkeling van 
het regime, gebaseerd op de observaties, ervaringen en interpretaties van betrokkenen 
(zie: Weiss, 1994). Dit droeg bij aan het krijgen van inzicht in de dynamiek van het regime 
vanuit verschillende perspectieven. Hoewel de structuur van de interviews dezelfde basis 
had, verliep elk gesprek anders, gekleurd door de unieke ervaringen en verhalen van de 
respondent (Stake, 1995). 

In totaal interviewde ik 26 personen in de Achterhoek, onder wie acht personen in 2015 en 
achttien in 2016. Onder hen waren alle leden van de stuurgroep Achterhoek 2020, wethouders 
van de deelnemende gemeenten, ambtenaren die werken voor het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband en de stuurgroep vanuit die functie ondersteunen, bestuurders 
van maatschappelijke organisaties (onder andere zorg, onderwijs en woningcorporaties), 
ondernemers en journalisten (blik van buiten). In de Hoeksche Waard interviewde ik zeventien 
personen, van wie elf in 2016, vier in 2017 en twee in 2018. Dit waren personen die vanuit hun 
functie op dat moment betrokken en actief waren binnen het samenwerkingsverband zoals 
(oud-)bestuurders binnen de overheid (wethouders, burgemeester), ambtenaren vanuit het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband SOHW, ondernemers(verenigingen) zoals LTO 
Hoeksche Waard, Rabobank Hoeksche Waard en de winkeliersvereniging en bestuurders van 
maatschappelijke organisaties (onder andere zorg, onderwijs en woningcorporaties). Aanvullend 
op deze data maakte ik gebruik van vijf interviews die ik in 2015 afnam over de oprichting en 
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ontwikkeling van het samenwerkingsverband in de Hoeksche Waard,10 onder wie betrokken 
ambtenaren, deelnemende ondernemers en bestuurders van maatschappelijke organisaties. 

3.2.2 Participerende observatie 
Naast de interviews was ik in beide casussen een jaar lang aanwezig bij bijeenkomsten en 
vergaderingen binnen de regionale samenwerkingsverbanden. Participerend onderzoek 
betekent in deze studie dat ik als onderzoeker via intensieve en gevarieerde contacten inzicht 
verkrijg in sociale processen (Boeije, 2005). Dus naast individuele gesprekken (interviews) 
kreeg ik via de aanwezigheid bij deze overleggen inzicht in de groepsdynamiek. Voor bijna alle 
overleggen had ik toestemming om volledig aanwezig te zijn en om geluidsopnames (waarvan 
een deel getranscribeerd) te maken. Tijdens deze overleggen maakte ik aantekeningen van 
mijn waarnemingen. Hierbij keek ik vooral naar de groepsdynamiek en onderlinge reacties. 
Met name in de stuurgroepvergaderingen van de twee samenwerkingsverbanden kreeg ik een 
beeld van de inhoud en ontwikkeling van de vier kernelementen in het conceptueel model (zie 
hiervoor hoofdstuk 2). Dit beeld ontstond als volgt:
• Agenda: discussies over de hoofdlijnen van de regionale agenda en hierbinnen kreeg ik 

gevoel bij de accenten en prioriteiten en achtergrondinformatie.
• Coalitie: gesprekken over het invullen van de rollen, het functioneren, de persoons-
 wisselingen en wenselijke samenstelling (personen en organisaties) binnen de stuurgroep. 

Parralel hieraan kreeg ik een beeld van de discussies en informele gesprekken hierover.
• Structuur: de manier en frequentie van overleggen en structureren van gesprekken tussen 

coalitiepartijen en relaties met externe partijen. 
• Middelen: discussies over het bijeenleggen (en de onderlinge verdeling hierin) van middelen 

en over de uitgaven en de verdeling hierin in relatie tot de agenda en het mogelijk resultaat. 

In de Achterhoek was ik in de periode juni 2015 tot november 2016 in totaal negen keer aanwezig 
bij de stuurgroepvergadering van het samenwerkingsverband Achterhoek Agenda 2020. Hierbij 
waren alle samenwerkende partijen (overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties) 
aanwezig, vertegenwoordigd door twee personen, een onafhankelijk voorzitter en een secretaris 
(ambtelijke ondersteuning vanuit het intergemeentelijk samenwerkingsverband). Tegelijkertijd 
was ik in dezelfde periode acht keer aanwezig bij de (intergemeentelijke)vergaderingen van acht 
portefeuillehouders (Ruimtelijk Ordening en Wonen) in de regio. Hierbij werd met regelmaat 
gesproken over de relatie met de Achterhoek Agenda 2020 en gezamenlijke projecten. 
Gedurende de periode 2014-2018 woonde ik ook publieke bijeenkomsten bij, georganiseerd 
door Achterhoek 2020 (zie voor een overzicht Bijlage C). In de Hoeksche Waard was ik in de 
periode maart 2016 tot januari 2017 in totaal drie keer aanwezig bij de vergadering met alle 
leden van het Pact van de Waard. Hierbij waren alle11 samenwerkende partijen vertegenwoordigd 
 

10 Deze interviews zijn afgenomen in het kader van de evaluatie van het Anticipeerprogramma Zuid-Holland. Deze 
gesprekken gingen over de oprichting en ontwikkeling van het samenwerkingsverband en zijn opgenomen. De 
resultaten zijn verwerkt in Evaluatie Anticipeerprogramma Zuid-Holland; van weerstand naar samenwerken in 
een nieuwe werkelijkheid (Rutgers, 2016) en in Anticipeerprogramma Zuid-Holland; self-fulfilling prophecy of 
buitenboordmotor? (Rutgers, 2017).

11 Alle samenwerkende partijen waren uitgenodigd, maar niet altijd allemaal aanwezig.
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door een bestuurder en een secretaris (ambtelijke ondersteuning vanuit het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband). Verder was ik in deze periode zeven keer aanwezig bij de 
(intergemeentelijke) vergaderingen van de vijf portefeuillehouders (Wonen) in de regio 
Hoeksche Waard. Ook werd met regelmaat gesproken over de samenwerking met projecten 
vanuit het Pact van de Waard en waren de gevolgen van bevolkingsdaling voor onder meer de 
woningmarkt en leefbaarheid onderwerpen van gesprek. Voor alle overleggen kreeg ik agenda’s, 
stukken en verslagen toegestuurd, die zijn opgenomen in de documentstudie. 

De interviews en participerende observaties hadden nadrukkelijk een vertrouwelijk karakter. 
Citaten die hieruit zijn gebruikt, zijn geanonimiseerd. Dit betekent dat deze niet herleidbaar zijn 
en enkel het transcript als bron is vermeld. Waar nodig is de lijst met gekoppelde respondenten 
op te vragen bij de auteur.

Combinatie promotieonderzoek met onderzoeks- en advieswerkzaamheden 
In de Achterhoek heb ik van 2014 tot januari 2017 als zelfstandig adviseur werkzaamheden 
verricht op het gebied van onderzoek, advies en procesondersteuning.12 Dit was veelal 
in projecten die een relatie hadden met de opgaven en gevolgen van bevolkingsdaling 
en (hoofdzakelijk) in opdracht van de Regio Achterhoek. In de Hoeksche Waard 
voerde ik in 2015 en 2016 als zelfstandig adviseur een evaluatieonderzoek uit van het 
Anticipeerprogramma Bevolkingsdaling van de provincie Zuid-Holland. Ik werkte in deze 
projecten veel samen met andere professionals en op deze manier kreeg ik een ‘blik in 
de keuken’ van de organisatie achter de samenwerkingsverbanden en inzicht in interne 
documenten, en ik voerde informele gesprekken hierover. Ook kon ik door de contacten 
die ik via deze werkzaamheden opdeed goed geïntroduceerd worden in de regio en zo 
vertrouwen opbouwen. Dit vertrouwen was nodig om toestemming te krijgen om aanwezig 
te zijn bij bijeenkomsten en het afnemen van interviews. Er was continue bewustwording 
van mogelijke beïnvloeding van het proces en mijn blik als onderzoeker hierop. Voor een 
zo eerlijk mogelijk onderzoeksproces heb ik op een zo transparant mogelijke manier mijn 
data gedocumenteerd en geanalyseerd. Deze transparantie vond ik van belang om de mate 
van invloed die mijn betrokkenheid bij de regio’s op de interpretatie van de data heeft te 
beperken. Relevante noties die ik tijdens mijn onderzoeks- en advieswerkzaamheden heb 
gemaakt, zijn verwerkt als memo en opgenomen in de dataverzameling. 

3.2.3 Documentstudie
Aanvullend op de interviews en participerende observatie voerde ik een documentstudie 
uit naar beleidsdocumenten, nieuwsberichten, agenda’s, mailwisselingen, begrotingen, 
(onderzoeks)rapporten, bevolkingsprognoses, raadsdocumenten en verslagen en afspraken-
lijsten van overleggen en bijeenkomsten (zie voor een overzicht van deze documenten 

12 Projecten: Kernenfoto’s Achterhoek (2014), Woonwensenonderzoek Jongeren Achterhoek (2015), Doetinchem op 
ooghoogte (2015), Jong Wonen Achterhoek (2014-2016).
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Bijlage D). Binnen deze documenten is gezocht naar informatie over de vier elementen uit het 
conceptueel model (agenda, coalitie, structuur en middelen). Buiten verslagen van overleggen 
om was het grootste deel van deze documenten publiek. In de Achterhoek zijn dit onder 
meer Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders (2009), Convenant Achterhoek 2020 (2011), 
Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 (2014), Samenwerkingsagenda Achterhoek, Rijksoverheid 
2015-2020, Besluitvormingsdocumenten samenwerkingsregeling Achterhoek (2015), 
Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020 (2016), programma’s en presentaties van bijeenkomsten 
van Achterhoek 2020 in de periode 2009-2016 en nieuwsberichten in De Gelderlander in 
de periode 2009-2016. In de Hoeksche Waard zijn dit onder meer Pact van mijn Hart (2010), 
presentaties en programma’s bijeenkomsten Anticipeerprogramma Hoeksche Waard (2012-
2013), nieuwsbrieven Hoeksche Waard Toekomstwaardig (2013), Pact van de Waard (2014), 
nieuwsberichten van Algemeen Dagblad (2013) en Het Kompas (2013), Samenwerkingsagenda 
Hoeksche Waard, Rijksoverheid en provincie 2015-2020 (2015), Uitvoeringsprogramma 
Hoeksche Waard 2015-2018 (2015) en Besluitvormingsdocumenten Ahri-procedure provincie 
Zuid-Holland (2016). 

3.2.4 Analyse van de interviews, participerende observaties en documentstudie
Na (en tijdens) het proces van dataverzameling startte ik de analyse om de data te duiden en 
deze in het licht van de onderzoeksvraag te interpreteren. De eerste stap was het coderen van 
de data. Zoals eerder genoemd, zijn de vier elementen uit het regimemodel (agenda, coalitie, 
structuur, middelen) de basis voor de analyse en interpretatie. Deze elementen zijn ingezet 
als zogenoemde ‘thematische codes’ (Evers, 2015, p.92). Bijvoorbeeld alle data die verband 
houden met de inhoud van de agenda, de ontwikkeling hiervan en meningen hierover werden 
gecodeerd met de thematische code ‘agenda’. Per code hing ik hieraan ook een tijdindicatie 
om alle data chronologisch te kunnen ordenen. Tegelijkertijd gebruikte ik ‘open codes’ om 
alle zaken die relevant of interessant leken mee te coderen, zonder dat ik daarbij op zoek 
ging naar iets specifieks, zoals bij de thematische codes (Evers, 2015, p.89). Ik heb de codering 
met ‘open codes’ op een pragmatische manier toegepast; een manier zoals Evers (2015, p.89) 
deze beschrijft en waarbij onderzoekers ‘niet regel-voor-regel coderen […], maar wat minder 
gedetailleerd wél al die zaken coderen die hun opvallen in de data’. 

De codering hielp bij het chronologisch ordenen van de data per kernelement uit het 
conceptueel model vanuit de Regime Theory. Dit was nodig om vervolgens de verschillende 
codes (per dataset in de afzonderlijke casussen) met elkaar in verband te brengen en 
‘overstijgend te interpreteren’ (Evers, 2015). De eerste stap hierin was beschrijvend van 
karakter. Per element (vanuit de Regime Theorie) werd op chronologische wijze de ontwikkeling 
beschreven. Deze beschrijving gaf antwoord op vragen zoals: Wat gebeurde er? Hoe gebeurde 
dit? Welke partijen waren hierbij beetrokken? Welke verklaringen hebben betrokken partijen 
hiervoor? Hoe zijn die te typeren? Gedurende deze beschrijvende analyse kwamen bepaalde 
omslagpunten ofwel ‘kritische momenten’ aan het licht. Dit zijn momenten waarop de betekenis 
van de samenwerking voor de deelnemers drastisch veranderde (Metze, 2010; Verloo, 2015). 
Deze markeerden veranderingen in het regime en boden aanknopingspunten voor het verder 
verfijnen van de chronologische indeling van de ontwikkeling van het samenwerkingsverband. 
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De chronologische benadering van het Regime model van Orr en Stoker (1994) en Van Ostaaijen 
(2010) werden hierbij ter inspiratie gebruikt. De kritische momenten zijn uniek per casus en 
markeren de volgende vier fases per casus:

Tabel 3.1 – Overzicht fasering per casus 

Fase: Achterhoek Hoeksche Waard

1. 2009-2010: economisch aanvalsplan 
in crisistijd

2010-2011: Pact van mijn Hart

2011- eerste helft 2013: demografische 
transitie en institutionalisering

2012-2013: Hoeksche Waard 
Toekomstwaardig

3. Tweede helft 2013-2015: interne crisis, 
opnieuw krachten bundelen

2014-2015: Pact van de Waard

4. 2016-2017: ondernemersgeest en 
wenkend perspectief

2016-2017: Pact houdt koers in afwachting 
van één gemeente Hoeksche Waard

Spindiagrammen
Per fase is de ontwikkeling van de kernelementen beschreven. Eveneens maakte ik een 
doorvertaling in spindiagrammen (zie: Figuur 3.8). Hierbij is de indeling van de spindiagrammen 
gebaseerd op documentstudie: onder meer officiële agenda’s, begrotingen, vergaderverslagen, 
memo’s en mediaberichten (zie: paragraaf 3.2.3). De mate van invulling van de vlakken is 
een indicatie van de grootte van het aandeel binnen het samenwerkingsverband. Voor het 
kernelement ‘agenda’ zijn de agendapunten met betrekking tot de thema’s ‘krimp’, ‘economie’ 
en ‘andere opgaven’ geïnventariseerd en is berekend hoe deze agendapunten tot elkaar in 
verhouding staan (weergegeven in percentages). Binnen het kernelement ‘coalitie’ is gekeken 
naar de samenstelling van de coalitie. Hiervoor zijn het aantal ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en overheden geteld en is hun aandeel binnen de totale coalitie gedefinieerd. Voor 
wat betreft de ‘structuur’ van samenwerken is gekeken naar de formele en informele aspecten 
van de structuur van samenwerking die ingezet is om tot uitvoering van de gezamenlijke agenda 
te komen. Deze informele en formele aspecten zijn geïnventariseerd en geteld. Met de term 
‘informeel’ bedoel ik een samenwerkingsmodus op basis van informele contacten, netwerken en 
ontmoetingsplaatsen; neutraal terrein, waar politieke, bestuurlijke en zakelijke belangen minder 
centraal staan en waardoor wederzijds begrip en vertrouwen groeien (Amin, in Boogers, 2014). 
De term ‘formeel’ heeft betrekking op formele besluitvormingsarrangementen en overleggen 
van overheden en andere organisaties die gericht zijn op het bereiken van overeenstemming 
over beleidsprogramma’s en de uitvoering ervan (zie: Boogers, 2014). Voor het kernelement 
‘middelen’ is gekeken naar de begrotingen die gekoppeld zijn aan de agenda’s. Het aandeel 
dat de coalitiepartijen hebben binnen het totaal aan hulpbronnen om de agenda uit te kunnen 
voeren, is berekend. Hierin zijn financiële bijdragen opgeteld, maar is – wanneer beschikbaar – 
ook gekeken naar de beschikbaar gestelde uren of andere inzet. 

Het diagram zit zo in elkaar dat elk ‘taartstuk’ een onderdeel van een bepaald kernelement van 
het regime vertegenwoordigt. Elk ‘taartstuk’ bestaat uit drie lagen. Wanneer alleen de binnenste 
(meest donkergekleurde) laag is gevuld, betekent dit een aandeel binnen het kernelement van 
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0 tot 1/3 deel (ca. 0 tot 33%). Zodra het ‘taartstuk’ met twee lagen gekleurd is, betekent dit een 
aandeel binnen het kernelement van 1/3 tot 2/3 deel (ca. 33% tot 67%). Een volledig ingekleurd 
‘taartstuk’ staat voor invulling van 2/3 tot een volledig aandeel (ca. 67% tot 100%) binnen het 
kernelement. Om schijnnauwkeurigheid zo veel mogelijk te voorkomen, is bij elk figuur een 
noot toegevoegd met daarin de betreffende percentages per ‘taartstuk’ vermeld. Het kan 
namelijk voorkomen dat een aandeel van 5% dezelfde kleur krijgt als een aandeel van 32%. 
In Figuur 3.7 is de betekenis van de inkleuring gevisualiseerd. 

 

Invulling 
element 0 tot 1/3 deel

1/3 tot 2/3 deel

2/3 deel tot volledig aandeel

Figuur 3.7 Betekenis inkleuring spindiagrammen

Ter verduidelijking volgen hierna twee voorbeelden van de doorvertaling naar spindiagrammen 
voor de casussen in de Achterhoek en de Hoeksche Waard. Figuur 3.8 is een weergave van het 
spindiagram in de Achterhoek in de periode 2009-2010. De kernelementen agenda en coalitie 
zijn als volgt ingevuld. De agenda bestaat in deze periode uit 52 projecten met een economisch 
karakter en 4 projecten met andere thema’s. Er zijn geen projecten gericht op de krimpopgave. 
Dat betekent in dit geval een verdeling van 0% krimp (geen laag gekleurd), 93% economie 
(3 lagen gekleurd) en 7% andere opgaven (1 laag gekleurd). De coalitie in de Achterhoek bestaat 
in deze periode uit zes partijen vanuit de ondernemer, twee maatschappelijke organisaties en 
één partij vanuit de overheden. Deze verdeling is als volgt gevisualiseerd: 67% ondernemers 
(2 lagen gekleurd), 22% maatschappelijke organisaties (1 laag gekleurd) en 11% overheden 
(1 laag gekleurd). De samenwerkingsstructuur in deze periode bestaat uit informele overleggen 
tijdens bijvoorbeeld ingelaste ontbijtsessies, achter de schermen bij een televisieopname en 
tijdens een nieuwjaarsborrel van VNO-NCW. Het zijn vooral ‘ontmoetingen tussen de bedrijven 
door’. Zelfs de in korte tijd georganiseerde oploop ‘de Werkfabriek’ heeft een volledig informeel 
karakter. Het onderdeel ‘informeel’ in het diagram is dus ook volledig ingekleurd, en het 
onderdeel ‘formeel’ niet. In deze periode is weinig gedocumenteerd over de inzet van middelen. 
Wel is bekend dat alle partijen gelijkwaardig bijdragen. Daarom is gekozen voor een evenredige 
verdeling tussen het aandeel van ondernemers (33% dus 1 laag gekleurd), maatschappelijke 
organisaties (33% dus 1 laag gekleurd) en overheden (33% dus 1 laag gekleurd). 

Figuur 3.9 is een weergave van het spindiagram van het regime in de Hoeksche Waard in de 
periode 2014-2015. De agenda bestaat in deze periode uit vier thema’s waaronder de projecten 
vallen. Per project is bekeken of dit een invalshoek gerelateerd aan krimp, economie of aan andere 
opgaven heeft. Opgeteld betekent dit een onderverdeling van 10 projecten gerelateerd aan krimp 
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(71%, 3 lagen gekleurd), 1 project gerelateerd aan economie (7%, 1 laag gekleurd) en 3 projecten 
gerelateerd aan andere opgaven, bijvoorbeeld zorg en welzijn (21%, 1 laag gekleurd). De coalitie 
in deze periode bestaat uit ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden met een 
onderverdeling van respectievelijk 4 (29%, 1 laag gekleurd), 5 (36%, 2 lagen gekleurd) en 5 (36%, 
2 lagen gekleurd). Kijkend naar de structuur van samenwerken, dan zijn er 3 afspraken met een 
duidelijk formeel karakter (75%, 3 lagen gekleurd), bijvoorbeeld het instellen van een stuurgroep 
die minimaal 4 keer per jaar bij elkaar komt. Tegelijkertijd zijn ook informele onderdelen aan te 
wijzen: de ontmoetingen tussen de coalitiepartijen buiten de officiële vergaderingen om (25%, 
1 laag gekleurd). In deze periode dragen ondernemers 15% bij (1 laag gekleurd), maatschappelijke 
organisaties 23% (1 laag gekleurd) en overheden 62% (2 lagen gekleurd) bij in de middelen om 
de agenda uit te kunnen voeren.  
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Figuur 3.8 Voorbeeld van spindiagram  Figuur 3.9 Voorbeeld van spindiagram
Achterhoek Hoeksche Waard

De visualisaties in spindiagrammen zijn geen onderdeel van een kwantitatieve studie, maar zijn 
een manier om de ontwikkelingen van de kernelementen binnen het regime (chronologisch) 
inzichtelijk te maken. Aanvullend op de eerdergenoemde stappen hield ik gedurende het 
onderzoek een onderzoeksdagboek bij waarin ik mijn tussentijdse bevindingen noteerde.

3.2.5 Delphi-studie
“Many heads are better than one as a check on subjectivity” (Stone, 1989, p. 256). 

Naast interviews, observaties en documentenstudie heb ik een Delphi-studie uitgevoerd. Een 
Delphi-studie is een methode om met een groep te reflecteren en is ontwikkeld om de kennis 
en vaardigheden van diverse experts tegelijk in te zetten (Millar, e.a., 2007, p. 54). De methode 
structureert de communicatie om een groep individuen als geheel in staat te stellen met een 
complex probleem om te gaan (Linstone en Turoff, 2002, p.3). In de praktijk betekent dit dat 
experts in meerdere rondes hun visie op en analyse van een probleem geven. Per ronde worden 
deze antwoorden geanalyseerd door onderzoekers en teruggekoppeld naar de groep. Op deze 
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manier confronteren de onderzoekers de respondenten met de gegeven antwoorden, waarop 
hun opnieuw naar hun mening en inzichten wordt gevraagd (Van der Wurff en Schönbach, 
2010). De Delphi-methode is door de jaren heen gebruikt bij het bepalen van de impact 
van bepaalde technische ontwikkelingen op de leefomgeving en om maatregelen voor de 
volksgezondheid vast te stellen (Millar, e.a., 2007, p. 54, zie ook: San-Jose en Retolaza, 2016, p.2). 
De Delphi-techniek, specifiek gericht op het analyseren van beleidskwesties, ‘Policy Delphi’ 
werd voor het eerst in gebruikt in 1970 (Linstone en Turoff, 2002, p.80). 

In dit proefschrift heb ik gekozen om de Delphi-studie te gebruiken om met een groep 
deskundigen op de resultaten van de casestudies te reflecteren en deze te valideren. Door middel 
van deze onderzoeksmethode kon ik aanvullend op de bevindingen van de casussen lessen 
trekken die meer generiek zijn; generieke lessen over de ontwikkeling van regionale regimes in 
Nederlandse krimpgebieden. Hiervoor heb ik de denkkracht en ervaring van een groep experts 
vanuit de wetenschap en de praktijk in Nederland benut. Zij dachten vanuit verschillende 
disciplines en specialismen (waaronder bestuurskundig en sociaalgeografisch) mee. In de Delphi-
methode vond ik een manier om verschillende deskundigen op een zo betrouwbaar mogelijke 
wijze te laten komen tot een gemeenschappelijke stellingname (Kieft, 2011). Naast reflectie en 
validatie van bevindingen heb ik de Delphi-studie ingezet om de resultaten van dit proefschrift te 
‘verrijken’ met praktijkgerichte aanbevelingen. De deskundigen werden per ronde geconfronteerd 
met elkaars ideeën en inzichten, en zo heb ik geprobeerd te komen tot gefundeerde 
aanbevelingen voor de samenwerkende partijen in Nederlandse krimpgebieden.

Aan deze Delphi-studie hebben 29 Nederlandse experts deelgenomen. De Delphi-studie was 
anoniem. Een overzicht van de respondenten is waar nodig op te vragen bij de auteur. Er zijn 
uitnodigingen voor deelname verzonden naar experts met een wetenschappelijke achtergrond 
of die in de professionele (beleids)praktijk te maken hebben met regionale samenwerking en/
of de context van demografische krimp. In de eerste ronde (maart 2019) is de digitale vragenlijst 
verspreid onder 47 experts, van wie 29 respondenten (67%) de volledige vragenlijst hebben 
ingevuld. Ruim de helft (53%) hiervan geeft aan werkzaam te zijn in het wetenschappelijk 
onderzoek. Daarnaast geeft 23% aan werkzaam te zijn in de beleidspraktijk (overheid), 15% 
in advieswerk en 9% houdt zich bezig met andere werkzaamheden binnen onder meer een 
kennisorganisatie of denktank. Een kwart van de respondenten houdt zich in het werkzame 
leven bezig met het thema demografische veranderingen (waaronder krimp). Andere thema’s 
waar men zich mee bezighoudt, zijn regionale samenwerking (18%), plattelandsontwikkeling 
(16%), woningmarkt (12%), regionale economische ontwikkeling (10%) en sociale voorzieningen 
(5%). Sommige respondenten gaven aan (ook) werkzaam te zijn binnen andere thema’s 
(13%), onder meer (decentrale) democratie, het openbaar bestuur en de lokale politiek, 
wijkvernieuwing, verduurzaming, gebiedsontwikkeling, samenlevingsopbouw, leefomgeving, 
lokale samenhang en ruimtelijke ordening. In ronde 2 zijn de respondenten uit ronde 1 
opnieuw bevraagd. 19 respondenten vulden de vragenlijst in, en van hen is 68% werkzaam in de 
wetenschap, 23% in de beleidspraktijk en 9% anders.
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De vragenlijst (voor een overzicht van de vragen zie: Bijlage E) in de eerste ronde bestond uit  
in totaal vijftien vragen, waarvan vier gesloten vragen (inclusief de mogelijkheid tot het 
schrijven van een toelichting) en elf open vragen. Deze ronde had een divergerend karakter. 
De open vragen gingen in op de ontwikkelingen die de experts zien op de vier elementen uit de 
regimetheorie (agenda, coalitie, structuur en middelen) in regionale samenwerkingsverbanden 
in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s. Er is gekozen om dezelfde structuur aan te houden 
als die van het analytisch kader dat gebruikt is voor de casestudies. Daarnaast werd gevraagd 
naar de meest wenselijke vormen van regionale samenwerking in deze regio’s (zwaar of licht) en 
naar praktijkaanbevelingen voor partners binnen deze samenwerkingsverbanden. 

3.2.6 Analyse van de Delphi-studie
De antwoorden uit de eerste ronde zijn geanalyseerd en samengevat om terug te kunnen 
leggen aan de respondenten in ronde twee. Dit proces van analyse en samenvatten vond door 
middel van het doorlopen van de volgende stappen plaats:
1. Clusteren van antwoorden met dezelfde strekking
2. Antwoorden sorteren naar meest genoemd
3. Formuleren van generieke categorieën waarbij het van belang is dat deze categorieën helder 

en duidelijk genoeg geformuleerd werden en onderling ruim van elkaar verschilden 
De meest genoemde antwoorden per vraag kwamen terug in ronde twee. In enkele gevallen 
bleven antwoorden over die niet in een generieke categorie vielen of te specifiek waren. Deze 
zijn in ronde twee buiten beschouwing gelaten. De samengevatte antwoorden zijn door een 
tweede onderzoeker nagelopen en beoordeeld. Door deze tweede onderzoeker is gekeken 
of ze de antwoorden op dezelfde wijze zou categoriseren, en op basis hiervan zijn nog enkele 
aanpassingen doorgevoerd. De analyse van de resultaten van de eerste ronde leidde tot selectie 
van vragen die zich goed leenden voor een verdere prioritering, en deze hebben we in ronde 
twee terug laten komen (zie Bijlage F). 

Na de beoordeling van de tweede onderzoeker zijn de resultaten van de eerste ronde onder 
de respondenten die de vragenlijst succesvol hebben ingevuld, in een vragenlijst met zeven 
vragen (zie Bijlage F) in de tweede ronde (mei 2019) uitgezet. Deze ronde had een convergerend 
karakter. Het doel hiervan was de antwoorden die gegeven waren in de eerste ronde te 
prioriteren zodat een gezamenlijk beeld ontstaat van de belangrijkste factoren die van invloed 
zijn op de agenda, coalitie, structuur en middelen van regionale samenwerkingsverbanden in 
krimp- en anticipeerregio’s. Tot slot zijn in september 2020 de uiteindelijke resultaten (zoals 
weergegeven in Hoofstuk 6) aan de respondenten teruggekoppeld. 
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4. CASESTUDIE: ACHTERHOEK AGENDA 2020

Dit hoofdstuk13 presenteert de resultaten van de analyse van een regionaal samenwerkings-
verband in een Nederlandse regio die te maken heeft met bevolkingsdaling: de Achterhoek. 
Vanaf 2012 werken overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers binnen een 
regionaal regime samen. Dit hoofdstuk beantwoordt vragen zoals: hoe ontwikkelt dit regime 
zich in de loop der jaren? Hoe ontwikkelen de kernelementen binnen het regime – agenda, 
coalitie, structuur en middelen – zich? Hoe verhouden deze kernelementen zich tot elkaar? 

De Achterhoek is een Gelderse landelijke regio met een oppervlakte van 111.055 hectare,  
gelegen in het oosten van Nederland tegen de Duitse grens aan.14 Het is een streek met veel 
dorpen, gehuchten en twee kleine steden: Doetinchem en Winterswijk (Meijer en Van der 
Krabben, 2018). De regio wordt ontsloten door de A12 die bij Zevenaar aantakt op de A18 en  
via Doetinchem bij Varsseveld eindigt in de N18, een provinciale weg die de oostkant van de 
regio ontsluit in de richting van Enschede. Tevens is een spoorlijn aanwezig tussen Arnhem, 
Winterswijk en Zutphen. De regio bestaat uit zeven gemeenten de met elkaar samenwerken 
binnen de Gemeenschappelijke Regeling Regio Achterhoek: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Oost-Gelre, Oude-IJsselstreek en Winterswijk.15 Het zijn gemeenten die in de 
afgelopen decennia zijn ontstaan uit kleinere samengevoegde gemeenten. De regio telde op  
1 januari 2021 262.905 inwoners, en de gemiddelde bevolkingsdichtheid van de zeven gemeen- 
ten betrof 57% van het Nederlands gemiddelde in 2020 (8RHK Ambassadeurs, 2021). De 
Achterhoek kent een agrarisch en industrieel verleden (onder andere textiel en ijzer). 
Het regionale landschap wordt beschreven als rustig, open met natuurschoon en kleine 
landbouwdorpen. De rivieren Aa-strang, Oude IJssel, Berkel en de Slinge doorkruisen 
het gebied, en een deel van de regio maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap 
Winterswijk. De regio heeft een kleinschalig karkater dat volgens Hofstede (2014) samenhangt 
met zijn ‘historisch-economische oorsprong in de adel en sterke agrarische hiërarchieën’. De 
Achterhoek staat bekend om de sterke sociale cohesie in de verschillende gemeenschappen. 
Men is trots op de capaciteit en het oplossend vermogen van deze gemeenschappen, 
ook wel beschreven als ‘noaberschap’ of nabuurschap (Hofstede, 2014; Meijer en Van der 
Krabben, 2018). In de literatuur worden de inwoners eigenschappen toegedicht als: nuchter 
plichtsgevoel, bescheiden karakter en een sterk arbeidsethos (Hofstede, 2014; Tamminga, 
2014). De regio kent een eigen dialecttaal en onderstreept haar identiteit sinds 2018 met een 
streekvlag. In 2009 werd in de Achterhoek verwacht dat het aantal inwoners in de periode 
2010-2040 met 8,2% zou gaan dalen. In de Achterhoek was in de periode 2007-2015 sprake 
van 1,1% bevolkingsdaling. In 2014 veranderde het Rijk zijn benoeming van de Achterhoek van 
genoemde ‘anticipeerregio’ naar ‘krimpregio’. Het verschil tussen deze termen is de mate van 
verwachte bevolkingsdaling tot 2040. In krimpgebieden is de verwachte daling van inwoners 
en huishoudens groter dan in anticipeergebieden. 

13 Onderdelen van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op Rutgers en Hospers (2018).
14 Delen van dit kader zijn gebaseerd op: Melis en Rutgers (2016).
15 De gemeente Montferland maakt per 1 januari 2017 geen onderdeel meer uit van de Regio Achterhoek. 
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Figuur 4.1 Kaartbeeld gemeenten Achterhoek

Figuur 4.2 Ligging Achterhoek binnen Nederland
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Introductie
De kredietcrisis van 2008 leidt ertoe dat Achterhoekse ondernemers, overheden en 
maatschappelijke organisaties zich realiseren dat ze elkaar nodig hebben om de economische 
toekomst van de regio veilig te stellen. Ze verenigen zich in 2009 als het ‘Stormberaad’ en 
presenteren het ‘Aanvalsplan’. Niet veel later komen – naast gevolgen van de economische 
crisis – (verwachte) demografische ontwikkeling op het netvlies. De Rijksoverheid zet namelijk 
vanaf 2009 sterk in op agendering van krimp en de gevolgen hiervan. De samenwerkende 
partijen stellen in 2011 een nieuwe samenwerkingsagenda op: ‘Achterhoek Agenda 2020’. De 
aanpak van demografische krimp is hierin een van de hoofdopgaven. Behoefte aan minder 
vrijblijvendheid binnen de samenwerking leidt tot het tekenen van een convenant door 
150 partijen in de regio: overheden, maatschappelijke organisaties en het Achterhoekse 
bedrijfsleven. In 2014 constateert de coalitie dat er te weinig vooruitgang in de samenwerking 
zit en wordt onder leiding van een onafhankelijk voorzitter de strategische agenda vertaald 
in een Uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda is minder formeel en meer gericht op 
uitvoering van projecten. Het betreft een brede samenwerkingsagenda, hoofdzakelijk over 
het anticiperen op demografische krimp. Het Rijk benoemt de Achterhoek in datzelfde jaar tot 
officiële krimpregio. In 2016 brengt de coalitie focus aan en presenteert Uitvoeringsagenda 2.0: 
een antwoord in de zoektocht naar een wenkend perspectief. Het accent komt te liggen op de 
economische focus: Smart Industry. 

In dit hoofdstuk ontrafel ik de ontwikkeling van dit regionale samenwerkingsproces in de 
Achterhoek. Het samenwerkingsproces tussen 2010 en 2018 is onderverdeeld in vier fasen. Elke 
paragraaf in dit hoofdstuk gaat in op een van die fases.16 Op basis van kritische momenten in 
het proces heb ik deze verschillende fases onderscheiden. Deze kritische momenten kwamen 
naar voren tijdens de interviews, en deze momenten ontstonden wanneer de betekenis 
van de samenwerking voor de deelnemers drastisch veranderde (Metze, 2010; Verloo, 
2015). Het zijn momenten die veranderingen binnen het regime markeren. In het regionale 
samenwerkingsproces in de Achterhoek zijn de volgende vier fasen gedefinieerd:
1. 2009-2010: economisch aanvalsplan in crisistijd
2. 2011- eerste helft 2013: demografische transitie en institutionalisering
3. Tweede helft 2013-2015: interne crisis, opnieuw krachten bundelen
4. 2016-2017: ondernemersgeest en wenkend perspectief

Per fase beschrijf ik in de volgende vier paragrafen hoe de agenda, coalitie, structuur en 
middelen binnen dit regime eruitzien en zich ontwikkelen. 

16 De middelste twee fases (2011-2013 en 2013-2015) zijn uitgebreider beschreven dan de andere twee fases. In deze fases 
lijken er meer ontwikkelingen te zijn geweest. 
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4.1 Economisch aanvalsplan in crisistijd 2009-2010 

In 2008 breekt wereldwijd de kredietcrisis uit. Dit is voor partijen in de Achterhoek een reden 
om gezamenlijk op te trekken en actie te ondernemen om de gevolgen van deze crisis het hoofd 
te bieden. 

4.1.1 Agenda: Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders
In 2009 stellen Achterhoekse ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties onder 
het motto ‘schouder aan schouder’ gezamenlijk ‘Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders’ 
(hierna Aanvalsplan genoemd) op. De aanleiding hiervoor is het inspelen op de gevolgen van de 
economische crisis; er heerst een gevoel dat er nú iets gedaan moet worden: “het doel was heel 
helder. Alles te doen, bedrijven te bundelen, krachten te verzamelen, initiatieven te ontplooien” 
(RA11). Het is een periode waar bij betrokken partijen veel energie zit. Plannen komen ‘onder 
druk van de omstandigheden’ tot stand. Iedereen ‘ging lopen’ volgens geïnterviewden, om 
deze agenda tot uitvoering te brengen: “volop in de aanval” (RA27; RA18). Enerzijds richten de 
gezamenlijke plannen zich op het behoud van bestaande economische structuren en anderzijds 
op het formuleren van een nieuw toekomstperspectief om de economie te vernieuwen en sterk 
te houden (Regio Achterhoek, 2009). De samenwerkingsagenda – het economisch aanvalsplan 
– richt zich op het bewerkstelligen van een duurzame, groene economie. Aan deze agenda 
worden 56 (tijdens de eerste bijeenkomst de Werkfabriek) opgehaalde ideeën gekoppeld.17 Het 
uitwerkingsniveau van deze ideeën loopt uiteen van een eerste idee tot projectplannen: “dit 
kwam echt van onderop, het was allemaal rijp en groen door elkaar” (RA27). Binnen de projecten 
verenigen partijen hun belangen, bijvoorbeeld de verduurzaming van woningen is én goed voor 
corporaties én levert nieuw werk op voor bouwers (RA11). 

Naast de economisch gedreven inhoudelijke componenten bevat het Aanvalsplan een proces-
matig voorstel: ‘het versnellen van procedures binnen de overheid’. Achterhoekse gemeenten 
spreken bijvoorbeeld af facturen standaard binnen twee werkweken te betalen. Liquiditeit blijkt 
voor veel ondernemers in deze crisistijd een groot probleem (RA27; RA7). De economische 
crisis is volgens enkele geïnterviewden niet de enige aanleiding tot samenwerking; onder 
maatschappelijke organisaties bestaat een sterke behoefte om met overheden en andere 
partijen een gezamenlijke koers te varen in de Achterhoek (RA22). 

4.1.2 Coalitie: Stormberaad 
Voor de kerst in 2008 zoeken ondernemers overleg met ambtenaren en bestuurders van de 
Regio Achterhoek (het intergemeentelijk samenwerkingsverband)18 over een gezamenlijke 
aanpak (RA7). “De urgentie bij onze bedrijven was zo mega, daar was zo de keel dichtgeknepen”, 

17 Opgehaald tijdens de bijeenkomst ‘Werkfabriek’ op 7 februari 2009 in de leegstaande DRU-fabriek in Ulft. Voorbeelden 
van projecten zijn het oprichten van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij, pilot A-wijk, Versneld slopen, 
Bedrijf in crisistijd, Innovatiekredieten en Sneller aanbesteden (Regio Achterhoek, 2009).

18 Intergemeentelijke samenwerkingsverband Regio Achterhoek. Gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst,  
Doetinchem, Oost-Gelre, Oude-IJsselstreek, Montferland en Winterswijk die via een Gemeenschappelijke Regeling 
samenwerken.
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illustreert een van de samenwerkingspartners (RA11). De eerste stappen richting een 
samenwerkingscoalitie zetten overheden en ondernemers tijdens een informele ontmoeting 
achter de schermen rondom de tv-opnames van ‘Graafschap TV’.19 Tijdens deze uitzending 
zitten de voorzitter van VNO NCW-Oost aan tafel met de voorzitter van de Regio Achterhoek. 
Naar verluidt, zo blijkt uit enkele interviews, spreken ze achter de schermen af om de gevolgen 
van de crisis gezamenlijk aan te pakken; “men wil niet lijdzaam aan de kant zitten” (RA7). 
Vervolgens komen bestuurders vanuit de Achterhoekse gemeenten en het bedrijfsleven samen. 
Dit gebeurt in een overleg dat georganiseerd werd tijdens de nieuwjaarsborrel van VNO-NCW 
in Schouwburg de Storm in Winterswijk. Dit overleg vindt plaats buiten het officiële programma 
om. Deze groep initiatiefnemers organiseert zich later onder de naam ‘Stormberaad’. De 
‘samenwerkingscoalitie’ bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de Achterhoekse overheden, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties.20 In het Aanvalsplan (2009, p.3) schrijven 
zij over hun samenwerking: “anders is de unieke manier waarop het proces verloopt: binnen 
zeer korte tijd hebben mensen uit bedrijfsleven en overheid elkaar gevonden waarbij de ‘wij/
zij’-cultuur doorbroken is. De behoefte aan uitwisseling en contact is groot, er is de wil om 
het samen te doen en elkaar vast te houden”. Sommige geïnterviewden geven aan dat de 
persoonlijke verhouding tussen een aantal cruciale hoofdrolspelers voor succes zorgt (RA14; 
RA8). “Uiteindelijk zijn het altijd de mensen die het verschil maken” (RA21). Woorden die in 
interviews aan deze persoonlijke verhoudingen worden gekoppeld, zijn: vertrouwen, gunnen en 
gelijkwaardigheid (RA7; RA19) of: “een flow die te maken heeft met dat wij elkaar nodig hadden 
en dat we een vorm van gelijkwaardigheid voelden” (RA11). 

Tijdens het ‘Diner Pensant’21 haken bestuurders van het Graafschapcollege22 – als 
maatschappelijke partner – ook actief aan binnen de coalitie van het Stormberaard. 
Het Graafschapcollege voelt zich verantwoordelijk voor de aansluiting van alle andere 
maatschappelijke organisaties in de op het eerste oog ‘economisch georiënteerde coalitie’. 
De onderwijsbestuurders organiseren denktank- en ontbijtsessies voor alle maatschappelijke 
partijen23 om gezamenlijk te overleggen over de koers in de Achterhoek (RA22). 

4.1.3 Structuur van samenwerken: ontbijtsessies en versnellingstafels
Uit de interviews en documenten is af te leiden dat in het begin van de samenwerking geen 
vaste samenwerkingsstructuur bestaat. De partijen organiseren zaken ‘ad hoc’ en ‘in de flow’ 
van het moment (RA11). Volgens een van de initiatiefnemers zoeken samenwerkingspartijen 
naar allerlei ‘niet-conformistische manieren’ van samenwerken: “we gingen dingen organiseren 

19 Graafschap TV is een voormalige regionale tv-zender van de Achterhoek. 
20 Het betreft de partijen VNO-NCW Achterhoek, het Achterhoeks Centrum voor Technologie, Bouwend Nederland 

Regio Oost, de acht gemeenten (intergemeentelijk samenwerkingsverband Regio Achterhoek), Platform Onderwijs 
Arbeidsmarkt Achterhoek, SEO Achterhoek, de Achterhoekse woningcorporaties, de Kamer van Koophandel en de 
Rabobank.

21 Het ‘Diner Pensant’ organiseert het Graafschapcollege (ROC) in deze periode jaarlijks om haar netwerk met partijen 
binnen de regio te onderhouden en is ooit ontstaan vanuit de behoefte om met elkaar een plan voor de Achterhoek 
vast te stellen. 

22 Het Graafschapscollege is de instelling voor Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).
23 Zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, culturele organisaties, sport en een categorie 

‘overig’.
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op inhoud” (RA11). De Werkfabriek is, zoals geïnterviewden benoemen ‘organisch’ georganiseerd: 
“niemand was de baas, het ontstond gewoon” (RA18). Geïnterviewde aanwezigen schetsen dat 
tijdens deze bijeenkomst een ‘beweging’ op gang komt. Het ‘Stormberaad’ treft elkaar hierna op 
een min of meer informele en vrijblijvende basis tijdens georganiseerde ontbijtsessies (RA27; 
RA18). Dit is een manier om toch te kunnen overleggen ondanks drukke agenda’s. Het was crisis 
en iedereen had het druk, geven betrokkenen aan (RA11).

‘Versnellingstafels’ – een eerste structuur van samenwerken – worden in het leven geroepen 
(Regio Achterhoek, 2009): “coalities […] die konden dus heel snel reageren op kansen die er 
ontstonden” (RA18). De term ‘versnelling’ lijkt te refereren aan de beweging die in deze eerste 
fase van het samenwerkingsproces zit en de snelheid in uitvoering die men voor ogen heeft 
(RA18). Geïnterviewde betrokkenen beschrijven deze periode als een waarin veel initiatieven 
en ‘losse flodders’ als projecten van de grond komen (RA27). Het projectbureau van de 
Regio Achterhoek zet zich in om de organisatie van de projecten en bijeenkomsten (zoals 
de ontbijtsessies en versnellingstafels) te ondersteunen (RA21; RA27). Wat besluitvorming 
betreft, doet men niet alles volgens de vastgestelde procedures van de acht samenwerkende 
gemeenten. Een van de betrokkenen zegt: “eigenlijk hebben we de hele gemeentelijk manier 
van werken een beetje genegeerd. Langs ons neergelegd […] Als je in de gewone structuur en 
beleidscyclus dat blijft doen, gaat het dood. Dus je moet het op een andere manier doen en 
we hadden de tijd mee om dat te kunnen” (RA11). Het Aanvalsplan is in een notitie met alle 
Achterhoekse colleges gedeeld (RA11).

4.1.4 Middelen: Achterhoekfonds
Partijen organiseren de eerste bijeenkomst de Werkfabriek in korte tijd. Iedereen draagt iets 
bij om dit mogelijk te maken, en er is geen begroting: “de één had voor de kapstok gezorgd, de 
ander voor koffie. De dagvoorzitter was er, er waren tafeltjes en uitnodigingen en we hadden 
250 man binnen” (RA11). De Regio Achterhoek faciliteert de bijeenkomsten die daarop volgen, 
zoals de ontbijtsessies. Per project brengen deelnemende partijen (financiële) middelen bijeen. 
Het ‘Stormberaad’ wil een Achterhoekfonds (A-fonds)24 om de economie op duurzame wijze te 
stimuleren. Het lijkt erop dat de samenwerkende partijen allemaal meebetalen aan dit A-fonds. 

4.1.5  Conclusie 2009-2010
De kredietcrisis van 2008 leidt ertoe dat Achterhoekse ondernemers, overheden en 
maatschappelijke organisaties zich realiseren dat ze elkaar nodig hebben om een vitale 
regionale economie te behouden. De samenwerkingsagenda is een lijst met ideeën waarmee 
de samenwerkende partijen aan de slag gaan. Deze agenda is hoofdzakelijk gefocust op de 
economische opgave in de regio en procesafspraken waarmee ze op korte termijn resultaten 
kunnen boeken. Analyse van de samenwerkingscoalitie – het ‘Stormberaad’ – laat zien dat 
deze in het beginstadium hoofdzakelijk bestaat uit ondernemers en overheden, maar dat 
later ook maatschappelijke organisaties aansluiten. De samenwerking start met informele en 

24 Dit fonds bestaat uit vier deelfondsen; groenfonds, verduurzamingsfonds, gezonde Regio-fonds en het 
omscholingsfonds (Regio Achterhoek, 2009).
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persoonlijke ontmoetingen tussen de vertegenwoordigers van de partijen. Kijkend naar de 
samenwerkingsstructuur dan zien we dat in korte tijd een productieve beweging op gang komt 
waar binnen een ad hoc structuur besluiten worden genomen, buiten de reguliere procedures 
om. De middelen worden per project bijeengebracht door de deelnemende partijen binnen 
het betreffende project, direct gekoppeld aan de agenda. In Figuur 4.3 is deze analyse per 
kernelement gevisualiseerd. 

2009-2010

krimp

overheden

maatschappelijke 
organisaties

ondernemers

economie

andere 
opgaven

maatschappelijke 
organisaties

ondernemers

overheden 

informeel

formeel

AGENDA COALITIE
STRUCTUURMIDDELEN

Figuur 4.3 Spindiagram 2009-2010. Agenda: krimp 0%, economie 93%, andere opgaven 7%. Coalitie: 
ondernemers 67%, maatschappelijke organisaties 22%, overheden 11%. Structuur: informeel 100%, 
formeel 0%. Middelen: ondernemers 33%, maatschappelijke organisaties 33%, overheden 33% 

4.2 Demografische transitie en institutionalisering 2011-2013 

In 2011 zorgen (verwachte) demografische ontwikkelingen voor behoefte aan een ‘stip op de 
horizon’ en grip op het samenwerkingsproces voor convenant Achterhoek Agenda 2020. 

4.2.1 Agenda: Achterhoek Agenda 2020
Tijdens interviews komt naar voren dat na de afronding een aantal projecten binnen het 
Aanvalsplan behoefte bestaat aan een nieuwe impuls: “het aanvalsplan heeft ook een beperkte 
houdbaarheid” (RA27). Bij sommige samenwerkende partijen bestaat niet alleen de behoefte om 
kortetermijnopgaven op te pakken, maar ook aan een toekomstbestendige langetermijnvisie: 
een ‘stip op de horizon’ (RA7; RA23; chterhoek Agenda 2020, 2014). In 2010 vinden verschillende 
bijeenkomsten plaats om gezamenlijk de invulling van een nieuwe agenda te bepalen. 
Tegelijkertijd worden de samenwerkende partijen zich ervan bewust dat – naast de economische 
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crisis – ook demografische krimp25 een forse opgave wordt in de Achterhoek (RA11). In 2011 
ontwikkelt de coalitie een agenda voor de komende tien jaren: Achterhoek Agenda 2020. De 
samenwerkende partijen uiten in deze agenda hun gedeelde zorg over de toekomst van de 
regio, namelijk de onontkoombare uitdagingen omtrent de demografische en economische 
ontwikkelingen. In de nieuwe agenda formuleren ze hun visie: “de Achterhoek is in 2020 en 
daarna een duurzaam vitale regio met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving.” 
Onder deze visie vallen vier thema’s: innovatieve en duurzame economie, vitale leefomgeving, 
slim en snel verbinden en kansrijk platteland (Achterhoek Agenda 2020, 2014). De samen-
werking binnen Achterhoek Agenda 2020 wordt onderstreept met een logo, een bloem met 
vier bloembladen in vier verschillende kleuren, en elk blad staat voor een van de thema’s. De 
agenda wordt bekrachtigd door het tekenen van een convenant in november 2011 door de 
coalitiepartijen (zie paragraaf 4.2.2). In een later stadium stellen ook alle acht Achterhoekse 
gemeenteraden deze agenda vast.

Waar het Aanvalsplan vooral gaat over het versterken van de regionale economie is dat in 
de Achterhoek Agenda 2020 slechts een van de thema’s. Geïnterviewden geven aan dat de 
urgentie van economische opgaven afneemt (RA7) en het accent vooral op de krimpopgave 
komt te liggen (RA12). Uit interviews blijkt dat nog niet alle partijen de urgentie van de 
krimpopgaven erkennen. De gevolgen van krimp zijn in deze periode ook nog niet fysiek 
zichtbaar (RA7). Zoals een geïnterviewde illustreert: “dat is een verschil met de urgentie 
die in 2009 bij het vormen van het Aanvalsplan ligt; deze werd meer gevoeld” (RA11). 
Sommige betrokkenen beschrijven het tot stand komen van deze bredere agenda als een 
ingewikkeld proces waaraan veel discussie voorafgaat. Een van de kritieken op de nieuwe 
samenwerkingsagenda is dat het een ‘verzameling was van wensen van verschillende partijen’ 
(RA19). Een van de andere betrokken bestuurders geeft juist aan: “wat me opvalt, is de 
gedragenheid en de overeenkomsten die we eigenlijk allemaal hebben. […] De gedeelde ambitie 
was veel groter dan de dissonanten of de strijdigheden of wat dan ook” (RA12).

4.2.2 Coalitie: drie O’s: Overheden, Ondernemers, Maatschappelijke Organisaties
In 2010 wordt het ‘Stormberaad’ uitgebreid. De samenwerkingscoalitie gaat verder onder de 
noemer drie O’s: overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In november 2011 
tekenen de vertegenwoordigers26 van deze 3O’s namens hun achterban (circa 150 partijen) het 
convenant Achterhoek Agenda 2020. Met deze ondertekening leggen zij de samenwerking 
officieel vast (DA3). Uit de handtekeningenlijst is een onderverdeling op te maken van 

25 Opgaven rondom bevolkingsdaling zijn al vanaf 2009 door de Rijksoverheid in regio’s geagendeerd en het Rijk dringt 
in haar Actieplan Bevolkingsdaling aan om te anticiperen op de demografische transitie. Toenmalig Minister van der 
Laan bracht een bezoek aan de regio Limburg om de gevolgen van krimp te zien.

26 Ondernemers vertegenwoordigd door Gerrit Jan Pillen (VNO-NCW), Overheden vertegenwoordigd door Herman  
Kaiser (voorzitter Regio Achterhoek), Maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd door Sharien Shkolnik (lid 
college van bestuur Graafschap College).
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circa 15% overheden, 57% ondernemers en 28% maatschappelijke partijen.27 De Rijksoverheid 
verbindt zich aan het convenant door een letter of support te ondertekenen (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2014). De dynamiek binnen de coalitie van partijen 
in deze periode kenmerkt zich door discussie over de mate van vertegenwoordiging van de 
achterban binnen de samenwerking en kent verschillende karakteristieken.  

Ten eerste vertegenwoordigen enkele wethouders alle acht Achterhoekse gemeenten binnen 
de coalitie. Dit vraagt veel van deze wethouders, zo geeft een van de geïnterviewden aan 
(RA14). Enerzijds willen deze wethouders het proces van samenwerking autonomie toekennen, 
anderzijds hebben ze ook te maken met de democratische verantwoording aan de lokale 
gemeenteraden. Zoals een geïnterviewde buitenstaander schetst: “dat is het probleem van die 
acht gemeenten. De achterban. Je moet het thuis, aan de mensen in het dorp kunnen uitleggen” 
(RA10). Of zoals een van de coalitiepartners zegt: “totdat het nijp wordt en de gemeenteraad 
zich terugtrekt op zijn lokaliteit” (RA11). De discussies binnen gemeenten over lokale en 
regionale belangen leiden volgens geïnterviewden tot frustraties vanuit maatschappelijke 
organisaties en ondernemers (RA14; RA10). Een voorbeeld van de complexe positie van 
overheden binnen de coalitie illustreren veel geïnterviewden door het beschrijven van de triple-
rol van de voorzitter van coalitie (RA7; RA27, RA18; RA22). Naast voorzitter van de stuurgroep 
Achterhoek Agenda 2020 is hij voorzitter van de Regio Achterhoek en burgemeester van een 
van de gemeenten. De coalitiepartijen ervaren dit verschil in rollen als niet geheel gelijkwaardig 
(RA12, RA22). Ten tweede blijkt uit interviews dat een vraagstuk rondom vertegenwoordiging 
van de achterban bij maatschappelijke organisaties speelt. Waar ondernemers zich in de regio 
organiseren in werkgeversorganisaties en industriële kringen, is dit binnen de maatschappelijke 
organisaties niet het geval (RA14, RA22). Dit leidt bij de vertegenwoordigers vanuit de 
maatschappelijke organisaties tot vragen, zoals: namens wie spreken wij? Tot slot komen in deze 
periode personele wisselingen in de vertegenwoordiging van de coalitiepartijen voor, die tot 
onrust leiden (RA8; RA22; RA14). 

De dynamiek binnen de coalitie lijkt in de periode na het tekenen van het convenant 
Achterhoek Agenda 2020 tot strubbelingen binnen het samenwerkingsproces te leiden. Daarom 
kloppen coalitiepartijen aan bij de provincie Gelderland voor hulp bij het samenwerkingsproces 
in de regio (RA7; RA22). Oud-minister Spies wordt in opdracht van de provincie Gelderland 
aangesteld als onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep Achterhoek 2020 (zie: 4.2.3 
structuur).28 Anders dan de vorige voorzitter heeft zij een onafhankelijke rol waardoor zij zich 
bijvoorbeeld niet in een gemeentehuis of binnen de Regio Achterhoek hoeft te verantwoorden 
(RA27, RA22). “Ik kwam van buiten, was onafhankelijk en ik was dus van iedereen” aldus Spies. 

27 In de handtekeningenlijst (DA1) is terug te zien dat deze achterbannen bestaan uit onder meer ondernemers in de 
bouw en industrie, ondernemers in de detailhandel, bibliotheken, onderwijsinstellingen, Achterhoekse gemeenten, 
wooncorporaties, UWV, werkgeversverenigingen, zorgpartijen, industriële kringen, LTO, banken, horeca en recreatie 
ondernemingen, omliggende gemeenten en regio’s en de provincie Gelderland. Dit is echter een lijst die voorafgaand 
aan de bijeenkomst is gemaakt. Er is geen zicht op of dit door alle partijen ook daadwerkelijk is getekend.

28 Ondernemers vertegenwoordigd door Jan Paul Kieffman (VNO-NCW), Overheden vertegenwoordigd door Ted Kok 
(wethouder gemeente Aalten), Maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd door Sharien Shkolnik (lid college van 
bestuur Graafschap College).
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4.2.3 Structuur: op zoek naar formalisering
Voorafgaand aan het opstellen van Achterhoek Agenda 2020 vinden – naast discussies over 
inhoudelijke agendaveranderingen – discussies plaats over de manier van samenwerken. Tijdens 
de interviews blijkt dat er spanningen zijn tussen de informele ad hoc organisatie en bestaande 
structuren van de organisaties in de regio (RA11; RA7). Er rijzen vragen over de organisatorische 
inpassingen van het regime in verhouding tot de gemeentelijke autonomie (RA19). Een van 
de betrokkenen illustreert dit: “op een gegeven moment dan ga je een plannetje maken met 
elkaar. Dat kan nog op de achterkant van een sigarendoosje. En op een gegeven moment gaat 
het iets worden. [..] Ga je je dan formaliseren? En namens wie zit je er dan? En dat is meestal 
de dood in de pot. Want dan moet je het ook met je achterban gaan afstemmen. We waren 
toch gewoon leuke dingen aan het doen met elkaar? En dan krijg je in een keer dat gedoe want 
iedereen gaat er wat van vinden” (RA21). Er is meer behoefte aan een ‘formele structuur’ en 
‘overzicht’ om zaken te organiseren; de ‘vrijblijvendheid’ van de samenwerking moet eraf (RA27; 
RA11). Verslagen van vergaderingen laten zien dat de samenwerkende partijen in deze periode 
nadenken over het oprichten van een coöperatiemodel (RA22; RA18; RA23; RA20; RA7; RA11; 
DA2; De Gelderlander, 2010, 02-12).29 Dit om onder andere geldstromen, verantwoordelijkheden 
en eigenaarschap in het proces te kunnen beleggen (RA22). 

Dit coöperatiemodel komt er niet. Uiteindelijk leggen coalitiepartijen in het convenant een 
samenwerkingsstructuur vast30 die bestaat uit en stuurgroep, werkplaatsen en ambtelijke 
ondersteuning vanuit het intergemeentelijke samenwerkingsverband Regio Achterhoek. 
De stuurgroep bestaat uit drie vertegenwoordigers van de drie O’s en is verantwoordelijk 
voor de regievoering, het bewaken van samenhang tussen werkplaatsen en het bezien van 
nodige bijstelling. De stuurgroep komt eens per twee maanden bijeen en krijgt ondersteuning 
van een programmamanager vanuit de Regio Achterhoek.31 De werkplaatsen zijn tripartiet 
bestuurlijk samengesteld en verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering (bemensing en 
financiering) van projecten. De projecten hebben als voorwaarde dat meerdere O’s betrokken 
zijn.32 De stuurgroep, portefeuillehoudersoverleggen en werkplaatsen komen samen op de 
tweemaandelijkse Achterhoek 2020-dagen (DA3). Daarnaast organiseren de samenwerkende 
partijen circa twee keer per jaar een Achterhoek 2020-avond voor alle partners en 
belangstellenden. 

In deze nieuwe samenwerkingsstructuur valt een aantal zaken op. Allereerst blijkt 
uit de documenten over de organisatiestructuur dat deze nauw afgestemd is op de 
organisatiestructuur van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regio Achterhoek. 

29 Specialisten onderzoeken dit model, maar dit blijkt een te ingewikkelde constructie en is uiteindelijk ook niet 
opgericht (RA26; RA11; RA7). De complexiteit van de legitimatie naar de burger was hiervoor onder andere het 
argument (RA22).

30 Met ingang van januari 2012.
31 De programmamanager bereidt stuurgroepvergaderingen (ambtelijk) voor in overleg met VNO/NCW en het 

Graafschapcollege (andere O’s) (RA1).
32 De werkplaatsen worden ambtelijk secretarieel ondersteund. Terwijl de organisatiestructuur van Achterhoek 

2020 ontworpen wordt, veranderen de acht gemeenten hun samenwerkingsstructuur. Er worden 
portefeuillehoudersoverleggen in het leven geroepen die directe aansluiting hebben op de werkplaatsen. Dit wordt 
bevestigd in de gesprekken met betrokkenen.
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De hieraan gekoppelde ambtelijke organisatie ondersteunt de samenwerkende gemeenten 
op thema’s als coördinatie, lobby, regiomarketing en grensoverschrijdende samenwerking. 
Daarnaast ondersteunt deze ambtelijke organisatie het proces van Achterhoek 2020: 
coördinatie 3O’, werkplaatsen, monitoring Agenda 2020 en voorfinanciering projecten (RA21; 
DA3). Tijdens de interviews zijn de meningen over deze ‘dubbele pet’ van de Regio Achterhoek 
verdeeld. Enerzijds lijkt deze het samenwerkingsproces in de weg te zitten omdat er een gevoel 
heerst van belangenverstrengeling tussen de werkzaamheden voor Achterhoek 2020 en de 
Regio Achterhoek (RA14). Anderzijds geven betrokkenen ook aan dat zonder de ondersteuning 
van de Regio Achterhoek weinig tot stand kwam (RA27; RA21). Ten tweede valt op dat tijdens 
bijna alle interviews de spanning met betrekking tot de structuur van samenwerking naar voren 
komt. 

Verschillen in ‘snelheden van werken’ binnen de coalitiepartners lijken tot frustraties en 
weerstand te leiden; de energie lijkt uit de samenwerking weg te lopen (RA12; RA6; RA26). 
“De hele actiebereidheid en het met elkaar snel dingen kunnen regelen, de snelheid was weg” 
(RA18). De overheden beroepen zich op democratische legitimatie; gemeenteraden hebben een 
grote rol in de besluitvorming. Het draagvlak onder gemeenteraden voor Achterhoek 2020 lijkt 
niet groot genoeg. “Er waren raadsleden die van meet af aan de hakken in het zand hadden en 
geen ruimte boden voor alles wat naar Achterhoek 2020 rook” (RA19). 

4.2.4 Middelen: 80-10-10
De (financiële) ondersteuning van het convenant organiseren de drie samenwerkende partijen 
in de verhouding overheid: 80%, ondernemers: 10%, organisaties: 10% (Convenant Achterhoek 
Agenda 2020, 2014; RA27; RA20; RA23). Coalitiepartijen zijn van mening dat het van belang 
is dat iedereen meedeelt in de kosten. Een van de geïnterviewde coalitiepartijen illustreert 
dit: “op het moment dat je ook meebetaalt, krijg je het gevoel dat het ook van jou is” (RA23). 
Het Regiocontract33 vanuit de provincie Gelderland vormt een deel van de financiering. Het 
Regiocontract is overheidsgeld, maar geïnterviewden geven aan dat er vooral heel veel uren 
(en geld) van ondernemers, maatschappelijke organisaties en individuele organisaties in de 
uitvoering zitten als cofinanciering (RA1). 

4.2.5 Conclusie 2011-2013
In 2011 stellen de samenwerkende partijen een nieuwe agenda op: er is behoefte aan een ‘stip 
op de horizon’. Kijkend naar de thema’s spelen economische en demografische opgaven beide 
een even grote rol. Nog steeds werken ondernemers, overheden en maatschappelijke partijen 
samen in de coalitie. In deze periode wordt deze drie O-samenwerking expliciet bekrachtigd 
in een convenant. Onder de tekenende partijen is het aandeel ondernemers nog steeds het 
grootst. Er is discussie over de rolverdeling en verantwoording binnen de coalitie. Overheden 
zoeken aansluiting binnen de democratische kaders, en dit zet de samenwerking onder druk. 
Ook de wisselingen van de ‘persoonlijke trekkers’ binnen de samenwerking zorgen voor onrust. 

33 Het Regiocontract met de provincie Gelderland loopt van 2011 tot 2015 en financiert onder meer de projecten van 
Achterhoek 2020.
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De spanningen in de coalitie lijken verband te houden met de structuur van samenwerken. 
Allereerst, in deze periode is er behoefte aan minder vrijblijvendheid en aansluiting op 
bestaande structuren. Met de ondertekening van het convenant komen daarom een stuurgroep, 
werkplaatsen en ambtelijke ondersteuning. Hoewel deze samenwerkingsstructuur geen 
formele status heeft, wordt (in vergelijking met de vorige periode) gewerkt in wat meer formele 
overlegstructuren, met aandacht voor nauwe afstemming met de overheden. De snelheid in 
het proces en actiebereidheid onder de coalitiepartijen lijken hierdoor af te nemen. Opvallend 
is dat de middelen die bijeen worden gebracht om de agenda uit te voeren in deze periode voor 
80% vanuit de overheden komen en voor 20% vanuit de ondernemers en maatschappelijke 
partijen. Een forse financiële bijdrage vanuit de overheid vraagt in de praktijk altijd om een 
goede (democratische) verantwoording, een proces dat tijd kost en wat mogelijk – kijkend naar 
de bestaande spanningen binnen de coalitie – extra druk op de samenwerking legt. In Figuur 4.4 
is deze analyse per kernelement gevisualiseerd. 

krimp

overheden

maatschappelijke 
organisaties

ondernemers

economie

andere 
opgaven

maatschappelijke 
organisaties

ondernemers

overheden 

informeel

formeel

AGENDA COALITIE
STRUCTUURMIDDELEN

2011-2013

Figuur 4.4 Spindiagram 2011-2013. Agenda: krimp 50%, economie 50%, andere opgaven 0%. Coalitie: 
ondernemers 57%, maatschappelijke organisaties 28%, overheden 15%. Structuur: informeel 0%, 
formeel 100%. Middelen: ondernemers 10%, maatschappelijke organisaties 10%, overheden 80% 

4.3 Interne crisis, opnieuw krachten bundelen 2013-2015 

In 2014 zorgt onvrede over daadkracht voor een verschuivingen binnen de samenwerkings- 
agenda gericht op uitvoering en komt de opgave van demografische krimp steviger op de  
agenda. 
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4.3.1 Agenda: Uitvoeringsagenda Wonen, Werken en Bereikbaarheid 
In 2014 presenteren de drie O’s hun nieuwe Uitvoeringsagenda Achterhoek. Enkele 
geïnterviewden geven aan dat de term ‘Uitvoeringsagenda’ met als ondertitel “D’r an! 
Stappen zetten, gewoon doen!” een antwoord is op de onvrede over te weinig concrete 
resultaten (RA7; RA16).34 De focus ligt op ‘operationalisering’, zeggen coalitiepartijen (SA3).35 
De (toekomstige) demografische veranderingen zijn een belangrijk onderwerp in de nieuwe 
agenda die een “krachtig antwoord op uitdagingen vanuit demografische veranderingen” moet 
zijn. Geformuleerd vanuit de gedachte ‘van krimp naar kans’ (Achterhoek Agenda 2020, 2014). 
De coalitie formuleert drie hoofdopgaven waarbinnen aan projecten wordt gewerkt: werken, 
wonen en bereikbaarheid.36 Sommige geïnterviewden geven aan dat in het beginstadium veel 
projecten ‘bij elkaar zijn geharkt’, waardoor een grote diversiteit aan projecten ‘rijp en groen’ op 
de agenda stonden (RA7). De stuurgroep stelt daarom een afwegingskader met selectiecriteria 
op (RA24). 

De focus op demografische krimp komt in dezelfde periode als de benoeming van de 
Achterhoek als officiële krimpregio vanuit het Rijk.37 Uit de interviews blijkt dat in deze 
periode veelvuldig het gesprek over de gevolgen van demografische krimp wordt gevoerd.38 
Het is volgens betrokkenen noodzaak om binnen de samenwerkingscoalitie te praten over 
demografische krimp omdat het eigenaarschap niet alleen bij de overheid ligt, maar ook bij 
ondernemers en maatschappelijke organisaties (RA12, RA25). “Het woord krimp was nog steeds 
een heel vervelend, lastig en ingewikkeld woord” (RA14). Hoewel 2020 nog ‘comfortabel’ 
ver weg was, is de hoofdboodschap in deze gesprekken: ‘keuzes maken’ aangaande 
woningbouwopgave, kwaliteit van voorzieningen en de toekomst van het bedrijfsleven 
(RA14). Wat binnen de agendavorming opvalt, is het aandringen van de provincie Gelderland 
op aanscherping van de samenwerkingsagenda. Zij organiseren voor deze aanscherping 
bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn met gemengde gevoelens ontvangen: “dat liep 
eigenlijk dwars door ons proces heen. Dat was voor ons niet echt nodig geweest” (RA27).

34 Tegelijkertijd is er een respectvolle benadering voor de tot dan toe opgebouwde samenwerking op: “Het netwerk dat 
in de afgelopen jaren zorgvuldig is opgebouwd in de Achterhoek, is en blijft van groot belang om elkaar bij de les te 
houden, acties te verbinden, kansen te benutten, crossovers tussen sectoren te faciliteren, kennis en ervaring te delen 
en successen te vieren en uit te dragen.” (Achterhoek Agenda 2020, 2014).

35 Zie ook de Uitvoeringsagenda zelf: “Deze Uitvoeringsagenda Achterhoek gaat over verbinden en samenwerken, over 
de stap van denken naar doen. Om de stap naar slagvaardige uitvoering te kunnen zetten is een gezamenlijke koers 
nodig. Het gaat dan om concrete en gedeelde perspectieven waar we gezamenlijk naar toe werken” (Achterhoek 
Agenda 2020, 2014).

36 Deze hoofdopgaven zijn onderverdeeld in deelopgaven. Werken: structureel versterken van de regionale economie 
(1), versterken van de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt. Wonen: zorgen voor een evenwichtige kwalitatieve 
en kwantitatieve vastgoedvoorraad in de Achterhoek (1), kwalitatief hoogwaardige en bereikbare voorzieningen (2). 
Bereikbaarheid: betrouwbare verbindingen van en naar de Achterhoek (1), fijnmazige bereikbaarheid (basismobiliteit) 
voor een goede en betaalbare bereikbaarheid binnen de Achterhoek (2), digitale bereikbaarheid (3) (Achterhoek 
Agenda 2020, 2014).

37 Vanuit het Rijk was er ook urgentie voor de demografische veranderingen in de Achterhoek. De regio werd in 2014 van 
anticipeerregio tot krimpregio benoemd. Dat betekende een minimumbedrag waar de regio aanspraak op kon maken 
omdat het Rijk deze beschikbaar stelt voor krimpregio’s (RA26).

38 Tegelijkertijd met de aanstelling van Spies als nieuwe voorzitter van de stuurgroep, initieerde de provincie Gelderland 
een proces om ‘van onderop’ thema’s op te halen voor een aanscherping van de Achterhoek Agenda 2020. In een 
viertal sessies met de titel ‘Samen Anders’, ging Spies de regio in en met inwoners in gesprek over de toekomst van de 
Achterhoek en agendeerde gedurende deze gesprekken de krimpopgave (RA14).



Introductie  |  Analytisch raamwerk  |  Methode  |  Casestudies  |  Delphi-studie  |  Resultaten vergeleken  |  Conclusie  |  Samenvatting

73

4.3.2 Coalitie: onafhankelijk voorzitter en ‘coalitions of the willing’
Een van de zaken die de coalitie in deze periode van het samenwerkingsproces karakteriseert, 
is de aanwezigheid van onafhankelijk voorzitter Spies.39 Werken aan draagvlak voor de 
samenwerkingsagenda lijkt voor de onafhankelijk voorzitter een centraal thema in haar 
werkzaamheden. Als nieuwe voorzitter maakte ze een ronde langs alle betrokken partijen. In 
deze ronde waren het vrijblijvende karakter van de samenwerking, de verantwoordelijkheid 
die de coalitiepartijen ten aanzien van elkaar hebben en onderling vertrouwen onderwerpen 
van gesprek. Als onafhankelijk voorzitter legt ze ‘de vinger op de zere plek’ en ‘trekt ze wel 
wat los’ (RA14; RA10). “Spies heeft een paar deurtjes geopend zodat mensen bij elkaar kwamen 
die zich daarvoor wat afstandelijk hielden” (RA20). Na haar vertrek vinden veranderingen 
in de afvaardiging van de coalitie plaats. Ondernemer Atema (een van de trekkers van het 
Aanvalsplan uit 2009) wordt onafhankelijk voorzitter van de Stuurgroep Achterhoek 2020. 
“Bij de nieuwe agenda die gericht was op de uitvoering van projecten leefde het idee dat je 
daar een ondernemer op moest zetten” (RA7; RA20; RA12; RA22). De zittende stuurgroep 
vond dit een goed moment voor een nieuwe afvaardiging vanuit de samenwerkingspartners 
(RA23). Deze nieuwe stuurgroep40 bestaat uit twee bestuurders vanuit elke O.41 Geïnterviewde 
stuurgroepleden geven aan dat de nieuwe stuurgroep een zekere aanloopperiode nodig heeft, 
want, niet iedereen stond van het begin af aan dicht bij het proces van Achterhoek 2020 
(RA7). Tegelijkertijd met de introductie van de nieuwe stuurgroep starten de tweejaarlijks 
bijeenkomsten voor de partners van Achterhoek 2020; hier zijn ruim tweehonderd aanwezigen, 
onder wie veel ondernemers. De stuurgroep voelt zich hierdoor gesterkt (RA27). 

Hoewel veel gesproken wordt over een ‘respectvolle samenwerking’ binnen de samenwerkings-
coalitie blijkt uit de interviews dat de verhoudingen tussen de drie O’s niet altijd als gelijk-
waardig worden gezien (SA2; RA6; RA23; RA12). Betrokkenen noemen verschillen in cultuur, 
waaronder taalgebruik, en in ‘vlieghoogte’ als redenen hiervoor (RA24; RA18; RA3; RA20; RA16; 
RA1). “Ondernemers hebben een andere tijdshorizon” (RA12). Een van de voorbeelden hiervan is 
dat de ‘stuurgroepwerkzaamheden’ beter passen binnen de reguliere dagelijkse werkzaamheden 
van wethouders dan van ondernemers en bestuurders van maatschappelijke organisaties 
(RA1; RA23; RA24). “De rest doet het erbij en dat vraagt veel meer van hen. Qua kennis en tijd” 
(RA27). ‘Dit maakt het kwetsbaar’ en zorgt voor een ‘informatieachterstand’ onderling. Zo 
geven stuurgroepleden aan (RA12). De krimpopgave is een thema waar overheden zich dagelijks 
mee bezighouden, geven betrokkenen als een van de verklaringen (RA4; RA14; RA19). Dit in 
tegenstelling tot een typisch ‘ondernemersthema’ als economie. In het najaar van 2015 investeert 
de stuurgroep in het leren kennen van elkaars drijfveren en het bouwen aan een gezamenlijke 
visie (RA20; RA25): “je moet af en toe kijken of het werkt en of je dezelfde lijn hebt. 

39 Ze treedt aan in de zomer van 2013 en blijft voor één jaar aan.
40 De samenstelling van de nieuwe stuurgroep was een logisch gevolg op de door Spies gevoerde gesprekken, 

aanbevelingen van de vertrekkende stuurgroepleden en kwam voort uit het bestaande netwerk (RA1; RA23; RA12).
41 Ondernemers vertegenwoordigd door Marijke Wiggers (Campina), Theo Lammers (Hencon Holding), Overheden 

vertegenwoordigd door Peter Drenth (wethouder gemeente Doetinchem, West-Achterhoek), Leo Scharenborg 
(wethouder gemeente Berkelland, werd later vervangen door Marieke Frank (wethouder gemeente Oost-Gelre, Oost-
Achterhoek)), Maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd door Willem Huiskamp (AOC), Beatrijs van Riessen 
(Estinea), onafhankelijk voorzitter: Foppe Atema (Goma).
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Daarom hebben we een heisessie gehouden” (RA17). De ‘korte lijnen’ binnen de stuurgroep 
vindt men belangrijk voor het voorkomen van miscommunicatie, en voor het trekken van 
projecten wordt een WhatsApp-groep opgericht (RA7; RA16; RA24; RA25; SA2).

Mandatering en de vertegenwoordiging van achterban zijn ook in deze periode onderwerp van 
discussie. Behalve de overheid (democratische verantwoording) heeft niemand de officiële 
verantwoording vanuit de achterban georganiseerd (RA7; RA20; RA12).42 De betrokkenheid van 
organisaties hangt volgens de geïnterviewden voor een groot deel af van de persoon die hen 
vertegenwoordigd (RA27; RA12). “Het is een evenwichtsbalk; daarop blijven staan en invloed 
uitoefenen zodanig dat het geaccepteerd wordt, maar dat het niet als bemoeizucht kan worden 
gezien” (RA17). 

4.3.3 Structuur: netwerksamenwerking, grotere stuurgroep en kennismakelaars
Tijdens interviews benoemen betrokkenen de onvrede onder coalitiepartners over de 
uitvoeringskracht binnen Achterhoek Agenda 2020 en leggen ze een verband met het 
functioneren van de zogenoemde ‘werkplaatsen’ (RA7; RA22; RA2; RA6; RA27; RA21). Uit 
interviews blijkt allereerst dat de taakstelling van de werkplaatsen niet duidelijk is. Ten 
tweede worden de werkplaatsen beschreven als plekken waar veel mensen bij betrokken zijn 
en waar veel en lang vergaderd wordt: ‘babbelboxen’ of ‘praatgroepen’ (RA27; RA22) of zoals 
een van de coalitiepartners schetst: “het werd een papieren tijger en het werd een lading 
eindeloze overleggen op honderd plaatsen” (RA6). Volgens een van de betrokkenen is er weinig 
wisselwerking tussen de werkplaatsen en de stuurgroep (RA22), een ‘extra station’ dat ervoor 
zorgde dat de structuur uiteindelijk niet goed functioneerde (RA23; RA19). De kritiek is echter 
niet alleen negatief. Sommige geïnterviewden spreken ook over de goede ontmoetingen en 
gesprekken met elkaar over ontwikkelingen tijdens werkplaatsbijeenkomsten (RA6).

Werkplaatsen houden in de nieuwe Uitvoeringsagenda op te bestaan. De nieuwe structuur 
is gebaseerd op het uitvoeren van ‘concrete activiteiten die zichtbare resultaten moesten 
opleveren’ (Achterhoek Agenda 2020, 2014). De stuurgroepleden zeggen hierover: “uiteindelijk 
hebben we toen bedacht, we gaan voor een uitvoeringsplan met allemaal projecten 
eronder” (RA23) en “van een institutenorganisatie naar een projectenorganisatie” (RA12). 
De samenwerking is nog steeds informeel: “het is niet formeel. De besluitvorming ligt bij de 
individuele partijen zelf. Dus de besluitvorming ligt gewoon bij de projecten” aldus een van de 
betrokkenen (RA1). Projecten worden georganiseerd in zogenoemde coalitions of the willing.43 
Het idee hierachter is de aandacht vooral te richten op ‘daar waar de energie zit’ en bij ‘mensen 
die wat willen’. 

42 Binnen de maatschappelijke organisaties werd er in deze periode niet structureel iets georganiseerd om de 
verschillende organisaties met elkaar in contact te brengen (RA6). Er zit volgens betrokkenen weinig eenheid 
in de diverse sectoren maatschappelijke organisaties met elk andere belangen (RA6) en dit wordt beschreven 
als ‘diffuus terrein’ (RA7). Ook binnen de regionale samenwerking tussen de gemeenten rommelt het. Binnen 
de intergemeentelijke samenwerking tussen de acht gemeenten was in deze periode ook onrust. De gemeente 
Montferland dacht na over afsplitsing van de Regio Achterhoek en aansluiting bij de Regio Liemers.

43 Een van de voorbeelden van een ‘coalition of the willing’ is de regiegroep Smart Industry die in 2015 ontstaat.
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Om het ‘proces en de uitvoering van activiteiten te faciliteren’, ziet de coalitie een stevigere rol 
weggelegd voor een stuurgroep, met als taken: het faciliteren van de uitvoering, het organiseren 
van ontmoetingen en partnerschappen met andere partijen (provincie, Rijk) en het sturen op 
resultaat. De stuurgroep wordt ondersteund door een ‘kennismakelaar’ per hoofdopgave. Of 
zoals een van de stuurgroepleden zegt: “onze veldmedewerkers”. Een ‘zachte’ manier om te 
kunnen beïnvloeden: de stuurgroep jaagt aan, kennismakelaars halen projecten op (RA18; RA16; 
RA25). “Kennismakelaars kunnen mensen sneller met elkaar verbinden en dat maakt dat nieuwe 
initiatieven meer kans maken. Dat is ook een noodzaak, om ze een duwtje te geven” (RA17). 
In de observaties tijdens de vergaderingen van de stuurgroep vallen de structuurdiscussies op 
(RA16; RA25; SA4). Deze gaan over de specifieke taakstelling van de stuurgroep, coördinatie, 
zittingsduur, vertegenwoordiging, verhoudingen tussen stuurgroepleden en andere partijen 
(RA20; RA5; RA16; RA17; RA1; SA2) Deze discussies leiden soms tot frustratie omdat hierover 
tussen de coalitiepartijen niet altijd een eenduidig beeld bestaat. 

Het projectbureau Regio Achterhoek heeft in deze periode naast werkzaamheden voor 
de gemeenten een grote rol in de (uitvoerings)organisatie van Achterhoek 2020 (RA14). 
Deze ‘dubbele pet’, wordt vaak beschouwd als ingewikkeld en als iets wat invloed heeft op 
de transparantie van het proces. Discussies binnen de coalitie draaien om de rol van het 
projectbureau Regio Achterhoek binnen de drie O-samenwerking. Ze maken zich zorgen: 
“gevaar is dat de balans doorschiet en dat het te veel een ‘overheidsfeestje’ wordt” (RA21; 
RA7). De nieuwe stuurgroep koppelt daarom de organisatie van Achterhoek 2020 en de Regio 
Achterhoek los, voor een helder onderscheid tussen de overheid en de samenwerking tussen de 
drie O’s (RA7).44

4.3.4 Middelen: 80-10-10
Analyse van de middelen gekoppeld aan de Uitvoeringsagenda laat twee richtingen zien: 
financiering van het proces en afzonderlijke projectfinanciering. De partners stellen een 
budget van € 300.000 beschikbaar voor het proces waarbij overheden 80%, maatschappelijke 
organisaties 10% en ondernemers 10% voor hun rekening nemen. Onder de proceskosten 
vallen de inzet van de onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep, de secretaris en drie 
kennismakelaars. Voor de rest is de inzet van de stuurgroep vrijwillig en dragen dus in uren en 
denkkracht bij (RA14).

Geïnterviewden geven aan dat hoewel de samenwerking als gelijkwaardig wordt gezien, de 
overheid als grootste financier invloed heeft op de verhoudingen (RA1). Tijdens de observaties 
wordt inzichtelijk dat dit discussie oproept over het mandaat en de verantwoording van 
de stuurgroep. Wie gaat over welk geld? Tijdens interviews komt hierover geen eenduidig 
standpunt naar voren. Enerzijds zijn sommigen van mening dat het logisch is dat wanneer 

44 Door de invoering van de kennismakelaars is getracht meer afstand te creëren tussen de Regio Achterhoek 
met haar werknemers die aangestuurd werden door het Algemeen Bestuur en de Stuurgroep die haar 
kennismakelaars aanstuurde (RA1). Het werk dat ambtelijk door de Regio Achterhoek nog uitgevoerd werd voor het 
samenwerkingsverband was alleen in opdracht van de stuurgroep om ook naar buiten toe de scheiding duidelijk aan te 
kunnen geven (RA21).
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overheden het grootste deel van de middelen inbrengen, gemeenten over dit overheidsgeld 
moeten beslissen (RA20). Anderzijds wordt geschetst dat ondernemers belasting afdragen 
en op die manier bijdragen aan een gezamenlijke financiering, en hierover dus ook kunnen 
meebeslissen (RA7; RA17). In de praktijk blijkt dat de drie O-stuurgroep een voorstel doet voor 
invulling van de gelden, maar dat formele zaken geregeld worden via de Regio Achterhoek 
(RA1). De rol die de provincie Gelderland als financier speelt, lijkt ook van invloed te zijn in 
deze discussie. De provincie Gelderland financiert onder meer de inzet van de onafhankelijke 
voorzitter (onkostenvergoeding) en lijkt daarmee een stevige rol in het proces te hebben.45 
Geïnterviewden wijzen erop dat de provincie hiermee een belangrijke stakeholder is binnen de 
samenwerking (RA20).

4.3.5 Conclusie 2013-2015
In 2014 constateert de coalitie dat ze minder voorruitgang boeken. De strategische agenda 
wordt – als reactie op de afnemende daadkracht – vertaald naar de Uitvoeringsagenda met 
drie hoofdthema’s: Wonen, Werken en Bereikbaarheid. Deze agenda heeft een duidelijke 
doelstelling: een krachtig antwoord op de demografische veranderingen. De ontkenning 
van deze ontwikkelingen – die in voorgaande jaren nog veel ter sprake kwam – lijkt minder 
aanwezig. Niet alleen binnen de Achterhoek is veel aandacht voor demografische krimp, het Rijk 
benoemt de regio in 2014 tot officiële ‘krimpregio’. Hoewel op het oog niet zo veel verandering 
lijkt te zijn binnen de coalitie spelen in deze periode verschillende zaken. Een onafhankelijke 
voorzitter wordt ingevlogen om onder meer te werken aan onderlinge relaties en draagvlak. 
Daarnaast bestaat discussie over de gelijkwaardigheid binnen de coalitie. Het verschil in manier 
van werken tussen samenwerkingspartijen speelt parten. Krimpgerelateerde opgaven spelen 
vooral binnen domeinen waarop de overheid acteert, en dit lijkt te leiden tot meer regie en 
een informatievoorsprong. Binnen de structuur van samenwerken vinden accentveranderingen 
plaats: minder institutioneel van karakter en de veel bediscussieerde ‘werkplaatsen’ verdwijnen. 
De stuurgroep, weliswaar uitgebreid en ingevuld met nieuwe mensen, blijft bestaan en 
kennismakelaars en coalitions of the willing geven handen en voeten aan de projectenstructuur. 
De geheel nieuwe structuur kreeg zo een meer informele uitstraling. De financiering bleef in 
dezelfde constructie als in het convenant vastgelegd (80-10-10), waaronder een forse bijdrage 
door de provincie Gelderland. In Figuur 4.5 is deze analyse per kernelement gevisualiseerd. 

45 Bij vertrek van Spies lijkt de provincie een rol te pakken die meer op afstand is en waarbij ze faciliteert en ondersteunt 
(RA3).
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Figuur 4.5 Spindiagram 2013-2015. Agenda: krimp 70%, economie 30%, andere opgaven 0%. Coalitie: 
ondernemers 33%, maatschappelijke organisaties 33%, overheden 33%. Structuur: informeel 25%, 
formeel 75%. Middelen: ondernemers 10%, maatschappelijke organisaties 10%, overheden 80%

4.4 Ondernemersgeest en wenkend perspectief 2016-2018 

4.4.1 Agenda: Uitvoeringsagenda 2.0, Smart Industry als wenkend perspectief
Begin 2016 stelt de coalitie de Uitvoeringsagenda 2.0 op.46 Niet een geheel nieuwe agenda, 
maar zoals de partijen zelf aangeven ‘meer focus en samenhang, geen nieuw beleid’ 
(Uitvoeringsagenda2.0, 2016). Hoewel de programmalijnen Werken, Wonen en Bereikbaarheid 
in deze agenda overeind blijven, kiest de coalitie ervoor om het zwaartepunt te leggen op 
‘Smart werken’ (Uitvoeringsagenda2.0, 2016). Een van de stuurgroepleden illustreert deze keuze: 
“afgelopen twee jaar is helder geworden dat als je geen werkgelegenheid creëert in deze regio, 
dat je nog zo lang over wonen en bereikbaarheid kan praten, maar dat de essentie toch is dat 
mensen hier werk kunnen vinden om ze hier te houden” (RA17). Het doel van de agenda is door 
de toepassing en ontwikkeling van ‘Smart Industry’ de Achterhoekse economie fundamenteel te 
versterken. Smart Industry staat voor het maximaal gebruikmaken van de nieuwste informatie 

46 Hoewel in 2016 het jaartal 2020 al snel dichtbij komt, blijft de termijn voor deze agenda 2020. Achter de schermen 
wordt in deze periode al wel nagedacht over een verlenging om de samenwerking in de regio voort te kunnen zetten 
tot 2030 (SA7). Of zoals een van de geïnterviewden zegt: “Over eindigheid is bijna nooit gesproken, eindstreep 
verleggen naar 2030 wel” (RA17).
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en technologische ontwikkelingen47 in de industrie maar ook binnen cross-overs in agrofood en 
in meer maatschappelijke thema’s als zorg (RA17; RA5; SA2). 

Uit interviews en observaties blijkt dat deze accentverandering binnen de agenda niet zomaar 
uit de lucht komt vallen. In de tweede helft van 2015 ontstaat steeds meer behoefte om de 
bestaande Uitvoeringsagenda aan te scherpen (RA3; RA27): “je moet een realistisch beeld 
houden en de goede dingen doen en tegelijkertijd op zoek naar een thema waar mensen 
voor willen gaan. Focus aanbrengen op waar je je middelen wilt inzetten” (RA21). Het thema 
Smart Industry is in deze periode al onderwerp van gesprek, en er bestaat al een coalitions of 
the willing met dit thema. Een geïnterviewde betrokkene zegt: “het leefde al in de hoofden. 
Iedereen had daar een goed gevoel bij” (RA1). Naast het aanbrengen van focus lijkt er nog een 
argument voor de verschuivingen binnen de agenda te zijn, namelijk dat krimp geen ‘wenkend 
perspectief’ meer biedt (RA1): “door Smart Industry te omarmen, wil de Achterhoek de gevolgen 
van demografische krimp in goede banen leiden” (Uitvoeringsagenda 2.0, 2016). 

Geïnterviewden die in deze periode niet direct betrokken waren bij deze agenda hebben enige 
gereserveerdheid ten aanzien van de nieuwe agenda. Ze geven aan dat de urgentie voor krimp 
is verschoven naar de achtergrond en over pijnlijke keuzes niet meer wordt gesproken (RA10). 
Ook is de kritiek dat de focus in de agenda te eenzijdig is (RA19; RA6; RA8) en dat het begrip 
‘Smart Industry’ lastig uit te leggen is: een ‘buzz-woord’ (RA19; RA24; RA22; SA2; SA3). 

4.4.2 Coalitie: verdeling speerpunten agenda onder overheden en ondernemers
De focus op de economische profilering Smart Industry lijkt ondernemers48 binnen de 
samenwerking meer in positie te brengen: “de focus ligt op economie; daarop is het ook veel 
logischer dat ondernemers in de drie O-samenwerking ook steeds meer een rol krijgen” (RA21). 
Hoewel een tweedeling in de thema’s en verantwoordelijkheden niet nadrukkelijk in de agenda 
vermeld staat, blijkt uit interviews dat ondernemers voor het thema werken ‘in de lead zijn’ 
en de verantwoordelijkheid voor de speerpunten ‘wonen’ en ‘bereikbaarheid’ met name bij de 
overheden ligt (RA1; RA20; RA16; SA4). Ook bestaat over deze tweedeling bezorgdheid: het 
wordt juist als een taak van de stuurgroep gezien de samenhang tussen de opgaven te bewaren 
(SA5): “ik zie nu in de stuurgroep dat het onvoldoende lukt om die verbindingen te maken; dit is 
van de overheid, dit is van het bedrijfsleven” (RA5; RA25). 

47 “Hierdoor is het mogelijk om veel efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en op maat te producereen en te werken” 
(Uitvoeringsagenda 2.0, 2016) Hiermee zetten de samenwerkingspartners in op een profiel dat volgens hen past bij het 
economisch DNA van de regio: de vele maakbedrijven die op een innovatie wijze ICT en geavanceerde technologie in 
de industriële productieketens integreren. De Achterhoek ziet zichzelf als koploper op dit gebied samen met Twente, 
Eindhoven en Noord-Limburg. Deze slimme maakindustrie te koppelen met andere Achterhoekse sectoren zoals zorg, 
agrifood en biobased economy (Uitvoeringsagenda2.0, 2016).

48 Organisaties die Achterhoekse bedrijven ondersteunen bij de transitie naar Smart Industry worden expliciet binnen 
de coalitie genoemd Achterhoeks Centrum voor Technologie, Innovatiecentrum ICER, Centrum voor Innovatief 
vakmanschap Oost Neerland (CIVON), het Graafschapcollege, het Platform voor Onderwijs en Arbeidsmarkt 
Achterhoek, en Achterhoek 2020 Jong.
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De balans en het vertrouwen tussen partners van het samenwerkingsverband blijkt ook in deze 
periode onderwerp van discussie. Dit uit zich onder andere in de relatie tussen de stuurgroep 
Achterhoek 2020 en het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek. Het blijft voor de 
samenwerkende partijen zoeken naar vertrouwen en investeren in relaties (RA2). “We moeten 
iedere keer ervoor waken dat wij als stuurgroep een soort smeerolie zijn om te zorgen dat daar 
geen zand tussen de raderen komt of dat er impasse of dat er irritatie ontstaat of terugvallen 
op oud gedrag” (RA25). Om relaties te verbeteren, vinden in 2015 en 2016 meer overleggen met 
een informeel karakter tussen de stuurgroep en het Algemeen Bestuur plaats. Discussie blijft 
volgens geïnterviewden echter bestaan over wie welke rol heeft. Vanuit de stuurgroep is er 
soms het gevoel niet genoeg grip te hebben op de agenda en dat de overheden deze agenda 
‘kapen’ (RA17; RA5; SA5). Betrokkenen geven aan dat de overheid ruimte moet geven, maar dat 
niet altijd meevalt gezien de politieke aspecten die van invloed zijn (RA3; RA17; RA5; RA25). 

4.4.3 Structuur: geen grote veranderingen 
Met de invoering van de Uitvoeringsagenda 2.0 verandert er in principe niets aan de structuur 
van samenwerken. De stuurgroep blijft in dezelfde samenstelling en verhouding, projecten 
worden uitgevoerd door een coalition of the willing. De inzet van kennismakelaars blijft en 
circa twee keer per jaar worden Achterhoek 2020-bijeenkomsten georganiseerd om de koers 
en resultaten te delen met alle partners en belangstellenden. Ook blijft de structuur informeel; 
dat wil zeggen, er wordt geen officieel (juridisch) samenwerkingsorgaan opgericht.49 Tijdens de 
observaties en interviews worden wel de volgende accentverschuivingen zichtbaar.

De mate van inzet van de kennismakelaars verandert. De focus op ‘werken’ in de nieuwe 
agenda doet de stuurgroep besluiten om de inzet van de kennismakelaar ‘werken’ te 
verdubbelen (RA24; SA7). Wederom vinden binnen de samenwerkende partijen in deze 
periode met regelmaat ‘structuurdiscussies’ plaats, met name over de informatievoorziening 
van de stuurgroepleden. In de praktijk blijkt dat wanneer overheden voorafgaand aan het 
stuurgroepoverleg een overleg hebben gehad, wethouders in de stuurgroep beter geïnformeerd 
zijn dan andere stuurgroepleden. “De wethouders zijn beter geïnformeerd. Dan zit je daar toch 
een beetje voor de Bühne. Wat heb ik dan nog te brengen, wat heb ik te halen?” (RA5). Ook 
rijzen met regelmaat tijdens de vergaderingen vragen over de status van een stuk, hoe het op de 
agenda komt en of het besluitvormend of informerend is (RA25; SA7). 

49 Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband vinden discussies over formalisering van de regionale 
samenwerking in deze periode echter wel plaats. Hoewel er volgens betrokkenen er een enorme huiver in de 
Achterhoek bestaat als het gaat om het verstevigen van de regionale samenwerking met bijvoorbeeld statuten, 
stichtingen, FTE’s. Omdat er een angst is voor een instituut dat gecreëerd wordt (RA21) geven in deze periode de 
zeven Achterhoekse gemeenten toch het onderzoeksbureau BMC opdracht onderzoek te doen naar de bestuurlijke 
samenwerking in de regio en samenwerkende partijen hier procesmatig in te begeleiden (Wever en De Wit, 2017). 
Hun advies is om de regionale samenwerking te versterken door het instellen van een Achterhoekcommissie of een 
Achterhoekparlement. Dit zijn organen waarin respectievelijk door raadsleden advies wordt uitgebracht over regionale 
zaken aan lokale gemeenteraden en het Algemeen Bestuur van de regio door afgevaardigde raadsleden is gevormd 
en besluitvorming op regionale schaal plaatsvindt (Wever en De Wit, 2017). Deze zoektocht naar nieuwe een nieuwe 
regionale structuur komt niet zomaar uit de lucht vallen. De gemeente Montferland heeft zich in 2016 onttrokken aan 
de Regio Achterhoek. Dit heeft consequenties voor de financiën van de Regio Achterhoek en ook voor de bemensing 
van het regiokantoor waar de stuurgroep ter ondersteuning mee te maken heeft (SA7). Ook leidde dit tot vragen 
binnen de samenwerking over samenwerking met bedrijfsleven of instellingen in Montferland (SA6).
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Uit de observaties blijkt dat naarmate de samenwerkingspartijen meer vergaderen, deze 
efficiënter worden en men meer op elkaar lijkt ingespeeld. 

4.4.4 Middelen: bijdragen vanuit de Krimpgelden en Gelderse Gebiedsopgave
In de Uitvoeringsagenda 2.0 staan geen specifieke vermeldingen over veranderingen 
aangaande de middelen binnen het samenwerkingsverband. In de begroting voor 2017 
van Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020 staat vermeld dat de middelen voor de 
samenwerkingsagenda afkomstig zijn uit de beschikbaar gestelde Krimpgelden50 vanuit het 
Rijk (€ 90.000), bijdragen vanuit gemeenten in natura (€123.000) en een bijdrage van de 
provincie (€ 150.000, onder andere vanuit de Gelderse Gebiedsopgave). Deze begroting is ter 
goedkeuring naar alle Achterhoekse gemeenteraden verstuurd. De verandering ten opzichte 
van voorgaande jaren zit in de bijdrage vanuit de Krimpgelden51 die ter vervanging dient van de 
80-10-10-verhouding van bijdragen van overheden, ondernemers en gemeenten (Achterhoek 
Agenda 2020, 2016). De kosten die men begroot, zijn kosten van de stuurgroep (ondersteuning), 
kennismakelaars, bijeenkomsten en communicatie. 

Met ingang van 201652 is de provincie gaan werken via de zogenoemde ‘Gelderse 
Gebiedsopgaven’, een subsidieregeling waarin deze met ondernemers, onderwijs en andere 
overheden samenwerkt aan het versterken van de economie en daarmee de werkgelegenheid 
en het welzijn van alle bewoners.53 De provincie Gelderland geeft autoriteit aan de stuurroep 
omdat deze uiteindelijk via kaders beoordeelde of een project wel of niet op de lijst van de 
Uitvoeringsagenda kwam te staan. Dit levert erkenning van de samenwerking op (RA25). Echter, 
sommige betrokkenen geven aan dat het wordt gezien als grote invloed van de provincie 
op de samenwerking. De suggestie wordt gewekt dat wanneer je niet op de projectenlijst 
van Achterhoek 2020 staat, je geen provinciale subsidie zou kunnen krijgen (RA7) en dat de 
stuurgroep enkel een ‘stampingscommissie’ of ‘subsidieclub’ zou worden (RA25; RA1). 

4.4.5 Conclusie 2016-2017
 In 2016 presenteren de samenwerkende partijen een agenda die niet geheel nieuw is, maar 
focus aanbrengt: Uitvoeringsagenda 2.0. Deze agenda lijkt een resultaat van een zoektocht naar 
een wenkend perspectief. Dit wordt gevonden in het ontwikkelen van de Achterhoek als Smart 
Industry-regio, een economisch speerpunt waar een hoogwaardige woonomgeving en goede 
bereikbaarheid ‘randvoorwaardelijk’ aan zijn. Naast enthousiasme voor deze agenda bestaat 
bezorgdheid over of er genoeg aandacht is voor de opgaven die demografische krimp met zich 
meebrengt. Binnen de coalitie lijken ondernemers met deze aangescherpte agenda meer in 

50 De Achterhoek heeft sinds de benoeming als officiële krimpregio recht op de zogenoemde ‘Krimpgelden’ die door het 
Rijk aan de regio jaarlijks worden verstrekt.

51 De samenwerkende partijen presenteren de Uitvoeringsagenda2.0 als een richtinggevend document – onder meer 
voor partners als het Rijk en de provincie Gelderland - om duidelijk te maken waarvoor de regio meer ruggensteun en 
middelen vraagt. Daarnaast wordt deze profilering wordt ingezet in de lobby in Den Haag. Elk jaar gaat de Achterhoek 
naar Den Haag om tijdens het Lentediner in Nieuwspoort om met Tweede Kamerleden en bestuurders te praten over 
de Achterhoekse opgaven en oplossingsrichtingen (RA23).

52 Tot en met 2015 liep het Regiocontract van de provincie Gelderland waar vanuit de Regio Achterhoek verschillende 
projecten van Achterhoek 2020 kon financieren.

53 Zie: https://www.gelderland.nl/Herkenbare-gebieden-stimuleren-economie (bekeken op 29 januari 2018)
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positie te komen. Hoewel dit niet in de officiële stukken beschreven staat, lijkt zich ook een 
tweedeling af te tekenen waarbij ondernemers vooral het economische deel van de agenda 
oppakken en de overheden en maatschappelijke organisaties verantwoordelijk zijn voor de 
maatschappelijke thema’s. Evenwicht in de verhouding tussen coalitiepartijen blijkt ook in deze 
periode aandacht vragen. In deze periode verandert weinig aan de structuur waarin men werkt, 
maar komt het zwaartepunt op de kennismakelaar (verdubbeling inzet) en projecten binnen het 
thema ‘werken’ te liggen; een nadrukkelijke koppeling met de aangescherpte focus binnen de 
agenda. Opvallend is dat de middelen gekoppeld aan de agenda volledig vanuit de overheden 
ingebracht worden. Een groot deel van deze financiering bestaat uit Rijks- en provinciale gelden. 
Overigens worden de projecten voor een groot deel afzonderlijk gefinancierd. In Figuur 4.6 is 
deze analyse per kernelement gevisualiseerd. 
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Figuur 4.6 Spindiagram 2016-2017. Agenda: krimp 33%, economie 67%, andere opgaven 0%. Coalitie: 
ondernemers 57%, maatschappelijke organisaties 29%, overheden 14%. Structuur: informeel 25%, 
formeel 75%. Middelen: ondernemers 0%, maatschappelijke organisaties 0%, overheden 100% 

4.5 Conclusie casestudie Achterhoek Agenda 2020 

Achterhoek Agenda 2020 beschouw ik in dit onderzoek als regionaal regime: overheden, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties in deze regio zetten sinds 2009 gezamenlijk 
middelen in om hun agenda te implementeren en uit te voeren. Het regime heeft een informeel 
en langdurig karakter. Het start in 2009 en loopt door tot 2018.54 Achterhoek Agenda 2020 is 

54 De dataverzameling van dit proefschrift loopt tot en met 2017. Ik heb dus geen onderbouwd inzicht in en of het regime 
nog een langere doorlooptijd heeft. 
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een lichte samenwerkingsvorm waarin geen sprake is van zelfstandige bestuurslagen, juridische 
status of directe democratische legitimatie. Kijkend naar de ontwikkeling van dit regime en de 
kernelementen kom ik tot de volgende bevindingen:

1. Het regime is dynamisch, agenda- coalitie- en structuurdiscussies wisselen elkaar af
Het regime ontstaat rondom een samenwerkingsagenda gericht op de economische crisis 
(zie paragraaf 4.1.1). Wat later komt hier de demografische opgave bij en wordt krimp in 2014 
zelfs de hoofdopgave (zie paragraaf 4.3.1). Naarmate de tijd vordert, zoekt de coalitie naar een 
meer ‘wenkend perspectief’ en kiest deze wederom voor een economisch speerpunt op de 
agenda (zie paragraaf 4.4.1). Tegelijkertijd is binnen de coalitie een verschuiving te zien van 
ondernemers die het voortouw nemen in het Stormberaad (zie paragraaf 4.1.2), naar een coalitie 
van drie O’s waarin de overheid een grotere rol krijgt (zie paragraaf 4.2.2). Overheden zijn in de 
periode waarin krimp nadrukkelijker op de agenda komt op naar meer grip op de samenwerking, 
naar aansluiting binnen de democratische kaders en daarmee ook naar meer regie. Dit roept 
discussies op over gelijkwaardigheid en vertrouwen binnen de coalitie (zie paragraaf 4.3.2). De 
samenwerkingsstructuur start oorspronkelijk met informele ontmoetingsmomenten, ad hoc 
georganiseerd (zie paragraaf 4.1.3). Behoefte aan aansluiting op bestaande structuren en minder 
vrijblijvendheid leiden tot een formelere vorm van samenwerking en het tekenen van het 
convenant Achterhoek Agenda 2020 (zie paragraaf 4.2.3). Dit zijn ontmoetingen op structurele 
basis, ambtelijke ondersteuning en thematische werkplaatsen. Ontevredenheid over een 
bepaalde mate van ‘institutionalisering’ en het daardoor uitblijven van uitvoeringskracht leiden 
in een later stadium weer tot meer aandacht voor informele ontmoetingen, door de introductie 
van de ‘zachtere’ kennismakelaars (zie paragraaf 4.3.3). Binnen de samenwerkingsstructuur blijft 
het een zoektocht naar de juiste balans tussen informeel en formeel samenwerken. 

2. De agenda verandert van focus op economische vitaliteit naar krimp en weer terug 
In de eerste fase van het regime is de agenda volledig gebaseerd op het uitgangspunt om 
gezamenlijk de economische crisis het hoofd te bieden. Het is een compacte agenda die 
voornamelijk bestaat uit een lijst met actiepunten (zie paragraaf 4.1.1). Bewustwording 
van de (verwachte) demografische krimp zorgt er in 2011 voor dat een ‘stip op de horizon’ 
wordt gezet en de samenwerkende partijen kiezen voor een bredere Achterhoek Agenda 
2020: innovatieve en duurzame economie, vitale leefomgeving, slim en snel verbinden en 
kansrijk platteland (zie paragraaf 4.2.1). Naarmate de tijd vordert, lijkt de urgentie van de 
krimpopgave groter te worden. Het Rijk zet als externe partij kracht bij door de Achterhoek 
te benoemen als officiële krimpregio. Dit vraagt volgens de coalitiepartijen om het maken 
van keuzes en om daadkracht. In 2014 krijgen deze keuzes vorm in een (uitvoerings)agenda 
die volledig is gericht op demografische krimp. Een “krachtig antwoord op uitdagingen vanuit 
demografische veranderingen” (Uitvoeringsagenda, 2014) (zie paragraaf 4.3.1). Opvallend is 
dat vervolgens in 2016 de agenda in onderdelen niet verandert, maar een economische focus 
krijgt. Het zwaartepunt ligt op ‘smart werken’. De krimpopgaven op de agenda bieden volgens 
samenwerkingspartners niet het wenkend perspectief voor een energieke samenwerking (zie 
paragraaf 4.4.1).
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3. Overheidsfinanciering legt druk op de verhoudingen in de coalitie
Met uitzondering van de eerste fase (Aanvalsplan) hebben de overheden een groot aandeel 
in het financieren van de uitvoering van de gezamenlijke agenda. Bij het tekenen van het 
convenant Achterhoek Agenda 2002 wordt een verdeling van overheden: 80%, ondernemers: 
10% en maatschappelijke partijen: 10%, aangehouden. Naast steun vanuit de gemeenten zijn 
deze middelen beschikbaar gesteld vanuit de provincie Gelderland en het Rijk. Het is een blijk 
van erkenning en steun voor de samenwerking. Tegelijkertijd lijkt dit een bepaalde druk op de 
verhoudingen binnen de coalitie te leggen. Een financiële bijdrage vanuit de overheid vraagt 
in de praktijk om een democratische verantwoording, een proces dat tijd kost. Daarnaast leidt 
het tot terugkerende structuurdiscussies binnen de coalitie over beslissingsbevoegdheid en 
gelijkwaardigheid; wie gaat over welk geld? 

Interne dynamiek
De bovengenoemde bevindingen laten zien dat de kernelementen binnen het regime agenda, 
coalitie, structuur en middelen, zich in de loop der jaren ontwikkelen. Ook lijken ze elkaar te 
beïnvloeden, waardoor een bepaalde interne dynamiek ontstaat. Ik constateer binnen deze 
interne dynamiek een aantal patronen. Bijvoorbeeld, waar het aandeel krimp op de agenda 
in de periode 2011-2013 stevig toeneemt, zien we ook het aandeel overheidsmiddelen dat 
ingebracht wordt sterk toenemen. In Figuur 4.7 zijn de spindiagrammen per fase naast elkaar 
gezet en worden de patronen in de interne dynamiek zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld te zien dat de 
agenda in de startfase (periode 2009-2010) hoofdzakelijk economische thema’s bevat. Door de 
jaren heen krijgt deze een groter aandeel krimpopgaven. Echter, in de laatste periode (periode 
2016-2017) groeit het aandeel economie weer. Tegelijkertijd laat Figuur 4.7 zien dat binnen de 
coalitie het aandeel ondernemers gedurende de jaren wat afneemt (periode 2013-2015) en in de 
laatste fase (periode 2016-2017) weer toeneemt. Wat betreft de structuur is duidelijk beweging 
te zien, van een informele manier van samenwerken in het begin (periode 2009-2010) verandert 
deze in een meer formele manier, om in de laatste twee fases (2013-2017) weer wat informeler 
te worden. Wat betreft de middelen binnen het samenwerkingsverband heeft afgezien van de 
eerste fase – vanaf het moment dat de samenwerking een formeler karakter krijgt – de overheid 
het grootse aandeel en dat verandert in de loop der jaren niet. 

Waar in eerste instantie de coalitie samenwerkt binnen een informele samenwerkingsstructuur 
is later formalisering gewenst om deze agenda uit te voeren. Ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en overheden voelen in de startfase samen de urgentie om een bepaald vraagstuk 
(economisch en later demografisch) op informele wijze op te pakken. Deze informele structuur 
lijkt nodig om doelgericht en succesvol samen te werken (periode 2009-2010). De behoefte 
aan het inbedden van deze samenwerking binnen bestaande structuren en dus formalisering 
komt tegelijk met het opstellen van een agenda die ook krimpopgaven agendeert. Voor 
deze krimpagenda komen meer overheidsmiddelen beschikbaar en is een verschuiving van 
leiderschap binnen de coalitie waar te nemen (periode 2011-2015). Deze veranderingen binnen 
het regime lijken de uitvoeringskracht af te zwakken en onvrede vanuit de coalitie leidt tot 
structuurdiscussies. Gesprekken over de inhoud verdwijnen hierdoor naar de achtergrond. In de 
praktijk lijkt deze formalisering tot minder urgentie voor de krimpagenda: structuurdiscussies 
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overschaduwen de inhoudelijke discussies en leiden uiteindelijk tot afname van de betrokkenheid 
bij de samenwerkingspartners. Gevolg: de ‘energie loopt uit de samenwerking’. Om uit deze 
situatie te komen, zoekt de coalitie naar een meer wenkend perspectief en vindt deze dit in een 
agenda over economische toekomstkracht. Wederom zoeken de samenwerkingspartners naar 
informelere manieren van samenwerken om deze hernieuwde agenda kracht bij te zetten (periode 
2016-2017).
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Figuur 4.7 Totaalbeeld spindiagrammen Achterhoek 2009-2017
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5. CASESTUDIE:  

PACT VAN DE WAARD
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5. CASESTUDIE: PACT VAN DE WAARD

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de analyse van het Pact van de Waard, een 
samenwerkingsverband tussen overheden, maatschappelijke partijen en ondernemers in 
de Zuid-Hollandse regio Hoeksche Waard.55 Net als in het voorgaande hoofdstuk onderzoek 
ik in deze casus of we deze samenwerking kunnen beschouwen als een regionaal regime. Ik 
beantwoord vragen zoals: hoe ontwikkelt dit regime zich in de loop der jaren? Wat zien we 
gebeuren als we kijken naar de agenda, de coalitie, de structuur en de middelen binnen het 
regime? Hoe ontwikkelen deze kernelementen zich en hoe verhouden deze zich tot elkaar? 

Onder de rook van Rotterdam en tussen de Drechtsteden en de Zuidwestelijke Delta ligt 
de Zuid-Hollandse landelijke regio Hoeksche Waard. Het is een strategische plek, met 
een oppervlakte van 28.300 hectare, tussen de industrie en havens van Rotterdam in het 
Noorden en Antwerpen in het Zuiden (Hajer, 2005). Het is een regio die tot 1 januari 2019 
(dus ten tijde van dit onderzoek) bestaat uit vijf samenwerkende gemeenten: Binnenmaas, 
Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Vanaf 2005 werkten deze gemeenten 
samen via de Gemeenschappelijke Regeling, later het Samenwerkingsorgaan Hoeksche 
Waard (SOHW) genoemd (Gemeente Strijen, 2010). De Rijksweg A29 loopt over het eiland 
en zorgt samen met de N217, de Heinenoordtunnel, de Kiltunnel en de Haringvlietbrug voor 
een verbinding met Rotterdam, Noord-Brabant en Zeeland (Provincie Zuid-Holland, 2018). 
De regio telt op 1 januari 2021 88.047 inwoners en de gemiddelde bevolkingsdichtheid 
op het eiland betreft 63% van het landelijk gemiddelde in 2020 (CBS, 2021). Het eiland 
Hoeksche Waard ligt ingesloten tussen de Oude Maas, het Spui, de Dordtse Kil en het 
Haringvliet. Dit is door de eeuwen heen altijd een karakteriserend element geweest binnen 
de Hoeksche Waard. Dijken en kreken worden gezien als dragers van de groenblauwe 
structuur van de Hoeksche Waard. Herverkaveling en goede ontwatering hebben dit gebied 
– dat bestaat uit (zee)klei en veen – tot een geschikt akkerbouwlandschap gemaakt. Naast 
de agrarische sector draait het eiland op toerisme, watersport en handel (Provincie Zuid-
Holland, 2018). Sinds 2006 is de Hoeksche Waard aangewezen als Nationaal Landschap. 
De Hoeksche Waard bestaat uit verschillende dorpskernen die zich ieder kenmerken 
vanuit hun eigen (historisch gegroeide) identiteit. Van buitenaf bezien heeft de Hoeksche 
Waard echter een gedeelde cultuur en identiteit en gedeeld profiel (Boogers, e.a., 2015). 
In de Hoeksche Waard was in de periode 2007-2015 sprake van een bevolkingsdaling van 
1,2%. In 2009 werd in deze regio verwacht dat het aantal inwoners met 1,5% in de periode 
2010-2040 zou dalen. Sinds 2011 is de Hoeksche Waard een zogenoemde ‘anticipeerregio’: 
een gebied waar de bevolking minder snel daalt dan in de ‘krimpgebieden’, maar waar 
het belangrijk is om rekening te houden met een toekomstige daling van inwoners of 
huishoudens (Rijksoverheid, 2021).

55 Onderdelen van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op Rutgers en Metze (2019).
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Figuur 5.1 Kaartbeeld gemeenten Hoeksche Waard

Figuur 5.2 Ligging Hoeksche Waard binnen Nederland
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Introductie
In 2011 benoemt het Rijk de Hoeksche Waard tot anticipeerregio: een regio waarvan in 2011 
verwacht werd in de toekomst te maken te krijgen met bevolkingsdaling (Rijksoverheid, 2021). 
De bevolkingsprognose laat in deze periode een daling van het aantal inwoners zien. Ook 
heeft het eiland te maken met sterke vergrijzing en ontgroening (zie paragraaf 3.1). Het Rijk en 
de provincie Zuid-Holland initiëren in 2012 het Anticipeerprogramma. Dit is een provinciaal 
programma met als doel regio’s te ondersteunen bij de bewustwording van demografische 
veranderingen. Er is aandacht voor de effecten die deze veranderingen met zich meebrengen 
voor bijvoorbeeld de woningmarkt, het voorzieningenniveau en het arbeidsaanbod. De 
ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard krijgen hierdoor 
de toekomstige demografische opgave scherp op het netvlies. Dit roept het gevoel op dat 
actie ondernomen moet worden. Ondernemers en maatschappelijke organisaties grijpen 
de kans om bij de gemeenteraadsverkiezingen (2014) de Hoeksche Waard als krimpregio te 
agenderen. Dit leidt tot het ‘Pact van de Waard’: een convenant met samenwerkingsafspraken 
tussen overheden en het maatschappelijk middenveld over het anticiperen op de verwachte 
demografische ontwikkelingen. Deze samenwerkingsagenda krijgt brede erkenning van het 
intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), provincie en Rijk. Na het 
provinciale besluit tot herindeling in 2016 komen de ondertekenaars van het Pact van de Waard 
overeen om in ieder geval nog tot en met het eerste jaar van deze herindeling (2019) samen te 
werken. Daarna beraden de samenwerkende partijen zich op een mogelijk vervolg.
 
In de volgende paragrafen zal ik per fase56 in het samenwerkingsproces de resultaten van de 
analyse per kernelement (agenda, coalitie, structuur, middelen) toelichten. De onderverdeling 
van de fases is gebaseerd op kritische momenten die tijdens de interviews naar voren kwamen. 
Kritische momenten zijn momenten waarop de betekenis van de samenwerking voor de 
deelnemers drastisch veranderde (Metze, 2010; Verloo, 2015). Deze momenten markeren 
veranderingen binnen het regime. Voor de Hoeksche Waard betekent dit de volgende fases: 
1. 2010-2011: Pact van mijn Hart
2. 2012-2013: Hoeksche Waard Toekomstwaardig
3. 2014-2015: Pact van de Waard
4. 2016-2017: Pact houdt koers in afwachting van één gemeente Hoeksche Waard
De eerste fase, ‘Pact van mijn Hart’, is in deze analyse opgenomen omdat het volgens een 
groot deel van de geïnterviewden geldt als de voorloper voor de samenwerking in het Pact 
van de Waard. Na analyse van deze fase ben ik tot de conclusie gekomen dat het Pact van mijn 
Hart geen onderdeel van het regime is (zie voor toelichting: 5.5 Conclusies). In de volgende 
paragrafen beschrijf ik per fase hoe de agenda, coalitie, structuur en middelen van het regionaal 
regime in de Hoeksche Waard eruitzien en zich ontwikkelen.

56 De middelste twee fases (2012-2013 en 2014-2015) zijn uitgebreider beschreven dan de andere twee fases. In deze fases 
lijken er meer ontwikkelingen te zijn.
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5.1 Voorloper: Pact van mijn Hart 2010-2011 

In 2010 werden woon-, welzijn- en zorgpartijen in de Hoeksche Waard zich bewust van 
de verwachte demografische ontwikkelingen. Dit is het jaar waarin de brede regionale 
samenwerking in de Hoeksche Waard start met een samenwerking tussen woon-, welzijn- en 
zorgpartijen en vijf lokale overheden. 

5.1.1 Agenda: Pact van mijn Hart
In 2010 stellen woon-, welzijn en zorgpartijen in de Hoeksche Waard een samenwerkingsagenda 
op: ‘Pact van mijn Hart’. De aanleiding voor deze samenwerkingsagenda is: aandacht voor 
de verwachte demografische ontwikkelingen, de sterke vergrijzing57 en de daling van het 
aantal jongeren. Daarnaast speelt mee dat zaken binnen zorg en welzijn, regelgeving, 
overheidsbudgetten en op economisch gebied, de volgende jaren zullen veranderen. Een 
van de coalitiepartners zegt hierover: “en daar zien we onder invloed van alle demografische 
ontwikkelingen en zeker de afgelopen jaren ook onder invloed van marktontwikkelingen 
dat er een verschralend draagvlak is voor voorzieningen, voor zaken die te maken hebben 
met het collectief naar elkaar omkijken” (RHW2). In de agenda staan ‘een optimale leef- en 
woonomgeving en zelfstandig wonen voor iedereen’ centraal. De agendapunten begeven 
zich met name binnen de domeinen wonen, welzijn en zorg. Het Pact van mijn Hart heeft de 
doelstelling een optimale leef- en woonomgeving te realiseren, waardoor senioren en mensen 
met een beperking binnen eigen regio zelfstandig kunnen wonen. De samenwerkende partijen 
constateren dat de vraag naar aanbod van voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg in toenemende mate zal veranderen. “Er is sprake van een ‘mismatch tussen vraag en 
aanbod van voorzieningen”. De geschetste mismatch vraagt voor een belangrijk deel om lokale 
initiatieven. Daarboven kan een gezamenlijke aanpak een aantal van die initiatieven versterken 
of aanvullen en voorkomt die een versnippering van aandacht en middelen” (Pact van mijn Hart, 
2010).

5.1.2 Coalitie: overheden en maatschappelijke organisaties
In 2010 vormen vijf gemeenten, twee woningcorporaties, zes welzijnsorganisaties, elf 
zorgaanbieders, een zorgbelangenorganisatie, de GGZ en MEE de coalitie van het ‘Pact 
van mijn Hart’. De coalitie zet in op het benutten van elkaars complementariteit en om 
menskracht, middelen en energie effectief en efficiënt in te zetten (Pact van mijn Hart, 
2010). Geïnterviewden benoemen bij het Pact van mijn Hart dat het begin ligt in de brede 
samenwerking in de Hoeksche Waard: “eigenlijk ligt de oorsprong nog meer bij een ander Pact; 
dat is het Pact van mijn Hart” (RHW5). 

5.1.3 Structuur: kerngroep en prestatieafspraken 
De coalitie wil het ‘langs elkaar heen werken’, zoals ze dat in het Pact van mijn Hart beschrijven, 
voorkomen. Daarbij willen ze mogelijke spanning tussen partijen en eventuele negatieve 
effecten op wonen, welzijn en zorg ondervangen (Pact van mijn Hart, 2010). 

57 De verwachting in 2010 is dat het aantal 65-plussers in de Hoeksche Waard in 2030 verdubbeld zal zijn (Pact van mijn 
Hart, 2010).
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Een van de geïnterviewden geeft aan dat het veld met partijen in deze periode ‘versnipperd’ 
is. Een gezamenlijke en programmatische aanpak voorafgaand aan het Pact van mijn Hart 
ontbreekt (RHW5). De partijen binnen het Pact van mijn Hart richten de structuur van 
samenwerking als volgt in: de Kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg is verantwoordelijk 
voor de uitvoering (selectie projecten) en de inkomsten en uitgaven. Deze groep voert 
regelmatig overleg op regionaal niveau, en op dat niveau vindt ook afstemming plaats met 
de gemeenteraden vanuit de portefeuillehoudersoverleggen. Op gemeentelijke schaal vindt 
structureel overleg plaats met de partners, en daarnaast wordt minimaal een keer per jaar een 
regionale terugkoppeling aan de leden van het Pact georganiseerd. Over de looptijd van het 
Pact van mijn Hart spreekt men een periode af tot december 2011, met eventuele verlenging 
tot 2015. De samenwerkende partijen beschouwen de afspraken binnen het Pact van mijn Hart 
als niet-vrijblijvend en zien de gemaakte prestatieafspraken als leidend om tot de afgesproken 
resultaten te komen (Pact van mijn Hart, 2010). 

5.1.4 Middelen: maatschappelijke partijen dragen bij aan het merendeel van de kosten
Alle partijen leveren binnen dit Pact hun inzet aan uren voor het realiseren van de doestelling. 
Daarnaast is een begroting gemaakt van extra financiële middelen die onder andere nodig zijn 
voor procesondersteuners, inclusief bijdragen van externe partijen. Alle deelnemende partijen 
en de provincie Zuid-Holland nemen deze kosten voor hun rekening; de onderlinge verdeling is 
30% vanuit de overheden en 70% vanuit de maatschappelijke organisaties. 
 
5.1.5 Conclusie 2010-2011
 (Verwachte) demografische ontwikkelingen leiden in 2010 tot een gezamenlijke agenda van 
woon-, welzijn en zorgpartijen en de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard. De agenda is vooral 
gericht op de thema’s wonen en voorzieningen, gerelateerd aan zorg- en welzijnsopgaven in het 
licht van demografische veranderingen. Tijdens een aantal interviews wordt het Pact van mijn 
Hart genoemd als startpunt van de coalitie in de Hoeksche Waard; deze bestaat hoofdzakelijk 
uit maatschappelijke organisaties en overheden, dus ondernemers zijn hier niet bij betrokken. 
Kijken we naar de structuur, dan is er geen nieuw zelfstandig bestuursorgaan opgericht, maar 
zijn besluitvorming en verantwoording nauw afgestemd met de lokale democratische systemen. 
Er is sprake van een vooraf afgestemde overlegstructuur, en vanuit de observaties en interviews 
komt niet naar voren dat hierbuiten veel informele en spontane ontmoetingen plaatsvonden. 
Behalve dat de maatschappelijke organisaties in de meerderheid zijn binnen de coalitie, nemen 
zij – qua middelen – ook het grootste deel van de inzet voor hun rekening. In Figuur 5.3 is deze 
analyse per kernelement gevisualiseerd. 
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Figuur 5.3 Spindiagram 2010-2011. Agenda: krimp 22%, economie 0%, andere opgaven 78%. Coalitie: 
ondernemers 0%, maatschappelijke organisaties 81%, overheden 19%. Structuur: informeel 0%, 
formeel 100%. Middelen: ondernemers 0%, maatschappelijke organisaties 70%, overheden 30%

5.2 Hoeksche Waard Toekomstwaardig 2012-2013 

In de periode die volgt, wordt de urgentie van de (verwachte) demografische ontwikkelingen 
groter. Ondernemers en maatschappelijke organisaties besluiten om gezamenlijk actie te 
ondernemen om op deze demografische ontwikkelingen te anticiperen. 

5.2.1 Agenda: Hoeksche Waard Toekomstwaardig
Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven constateren binnen hun eigen sector steeds 
meer problemen door toenemende vergrijzing en dalende bevolkingsaantallen. Een voorbeeld 
hiervan is het afnemend draagvlak voor voorzieningen. Dit leidt – samen met de nasleep van de 
economische crisis – tot zorgen. Zoals een van de geïnterviewde coalitiepartners illustreert: “ik 
kon met getallen laten zien wat er gebeurde op onze school. […] Kon ik al laten zien dat er wel 
krimp was want het aantal leerlingen op de scholen nam af” (RHW3). Dit soort signalen waren 
volgens andere betrokken partijen een soort wake-up calls voor toekomstige ontwikkelingen 
(RHW2). 
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In deze periode starten de provincie Zuid-Holland en het Rijk het Anticipeerprogramma.58 Het 
doel van dit anticipeerprogramma is het ondersteunen van de regio’s bij de bewustwording 
van (toekomstige) demografische veranderingen. Tijdens deze bijeenkomsten laten 
maatschappelijke organisaties, ondernemers, politici en inwoners zich informeren en voeren 
zij gesprekken over de ontwikkelingen, oorzaken en mogelijke gevolgen van bevolkingsdaling 
en ervaringen elders. Geïnterviewden benoemen dat de noodzaak van anticiperen op de 
toekomstige ontwikkelingen in de Hoeksche Waard hierdoor steeds scherper op het netvlies 
komt. Deze bewustwording is aanleiding voor gesprekken over samenwerking (RHW8; RHW13; 
RHW15; RHW5). Er heerst volgens betrokkenen een bepaalde actiebereidheid om te anticiperen 
op de demografische ontwikkelingen. “Toen zijn we als maatschappelijke organisaties bij elkaar 
gaan zitten en hebben we gezegd van wat is er hier nou aan de hand. En je kunt de krimp niet 
tegenhouden of je kunt niet zeggen van dat gaan we wel eventjes verhinderen. Maar we kunnen 
wel kijken van hoe kunnen we dat het beste begeleiden. Opvangen” (RHW3). 

Deze actiebereidheid vanuit Hoeksche Waardse ondernemers en maatschappelijke organisaties 
leidt tot een regionaal bewustwordingstraject met de gezamenlijke boodschap ‘Hoeksche Waard 
Toekomstwaardig’. Dit heeft als doel bewustwording van krimp bij inwoners en de politiek te 
bewerkstelligen. In samenwerking met het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) 
plaatsen ze in huis-aan-huisblad Het Kompas meerdere malen een advertentie onder de naam 
‘Hoeksche Waard toekomstwaardig!’.59 Diverse bestuurders komen aan het woord over de 
effecten van bevolkingsdaling en vergrijzing. Tegelijkertijd schetsen ze perspectieven over hoe 
hiermee om te gaan. Niet alleen de partijen vanuit de ‘Groep van acht’ (zie paragraaf 5.2.2) 
komen hierin aan het woord, maar ook andere betrokkenen, zoals de voorzitter van de 
tennisvereniging in Numansdorp of een fysiotherapeut in Oud-Beijerland. De samenwerkende 
partijen spreken met één mond en agenderen hun gezamenlijke regionale plannen om 
te anticiperen op de demografische ontwikkelingen. Het uitgesproken karakter van de 
boodschap ‘Hoeksche Waard Toekomstwaardig’, uitgedragen door bekende Hoeksche Waardse 
bestuurders, is volgens gesprekspartners een belangrijke succesfactor binnen de samenwerking 
(HW15). 

Tijdens de interviews komt ter sprake dat naast aandacht voor (toekomstige) demografische 
ontwikkelingen, bij ondernemers en maatschappelijke organisaties de onderliggende wens 
leeft om regionale keuzes en beleid te gaan maken. Aan het einde van 2013 voeren de 
samenwerkende ondernemers en maatschappelijke organisaties en de vijf gemeenten in de 
Hoeksche Waard gesprekken over regionale afspraken. Onder de naam Hoeksche Waard 

58 Het anticipeerprogramma in de Hoeksche Waard bestaat onder meer uit een Kick-off moment (2012), Startdocument 
(2012), Dialoogtafels (2013), Masterclasses (2013), een Raadsbijeenkomst (2013), Transitieatlas Detailhandel (2015), 
Economische Transitiemonitor (2016) (zie: Rutgers (2016), Evaluatie anticipeerprogramma Zuid-Holland).

59 Naast dat de samenwerkende partijen bewust zelf de publiciteit zoeken (RHW15) is er ook aandacht vanuit de  
journalistiek voor krimp en vergrijzing. Lokale media brengen de effecten van de voorspelde demografische 
ontwikkelingen Zie Algemeen Dagblad: ‘Invloed vergrijzing groot’ 26-04-2016, ‘Hier valt iets te halen, bedrijfsleven  
wil inzetten op agrarische tak’ 18-05-2013, ‘Zorg wordt ontmanteld, minder geld voor ouderen op vergrijzend eiland’  
25-05-2013, ‘Onderwijs verruimt de blik, samenwerking een noodzaak voor steeds kleinere scholen’ 01-06-2013, 
‘Iedereen is nu welkom’ 15-06-2013, ‘Krampachtig over krimp’ 22-06-2018.
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Toekomst Waardig legt men gezamenlijke acties vast om op regionale schaal te anticiperen op de 
effecten van krimp. 

5.2.2 Coalitie: Bende van Acht
Naast de bestaande samenwerking binnen het Pact van mijn Hart gaan de grotere woon-, 
zorg- en welzijnsorganisaties andere partijen in de Hoeksche Waard opzoeken. Ze vormen 
samen een samenwerkingscoalitie: Woningcorporatie HW Wonen, Zorgorganisatie Zorgwaard, 
Welzijnsorganisatie Welzijn Hoeksche Waard, Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Land 
en Tuinbouw Organisatie (LTO), Rabobank, Bibliotheek Hoeksche Waard, de schoolbesturen 
binnen de Hoeksche Waard en de Kamer van Koophandel. Deze brede groep van partijen 
verenigt zich als de ‘Bende van Vijf’. Later, wanneer er meer partijen bij betrokken zijn, noemen 
zij zich de ‘Bende van Acht’ (HW18). De coalitiepartijen presenteren zich als ambassadeurs 
binnen de regio die werk willen maken van het anticiperen op demografische ontwikkelingen. 
Ze nemen hierin nadrukkelijk het voortouw, vooral omdat de coalitiepartijen van mening zijn 
dat de vijf afzonderlijke gemeenten niet actief genoeg keuzes maken en afzonderlijk van elkaar 
vraagstukken oppakken. Een van de coalitiepartijen illustreert dit: “doordat er geen goede 
centrale aansturing is op bestuurlijk niveau, worden er te vaak keuzes gemaakt op basis van 
lokale belangen. Dat moet veranderen” (Groep van Acht, 2013). Tijdens de interviews komt naar 
voren dat de coalitie gemotiveerd is om samen te werken vanwege de urgentie van de opgaven, 
maar ook omdat samenwerken met andere partijen past bij de cultuur in hun organisatie, of 
zoals een van de geïnterviewden zegt: “even los van dat ik een persoonlijke drive heb om veel te 
zoeken in samenwerking, dat is ook een van onze kernbegrippen in onze organisatie” (RHW14). 

De provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
zijn in deze periode betrokken bij de samenwerking, maar geen onderdeel van de coalitie 
Bende van vijf. Ze bieden vooral ondersteuning bij het organiseren van de bijeenkomsten voor 
bewustwording en kennisdeling over de demografische transitie (RHW13).

5.2.3 Structuur: informele overleggen
De Bende van Acht60 ontmoet elkaar op informele basis, ad hoc. De Kamer van Koophandel 
faciliteert de samenwerking tussen de partijen.61 Hierna neemt het projectbureau, dat de 
intergemeentelijke samenwerking Hoeksche Waard (SOHW) ondersteunt, de faciliterende 
werkzaamheden over (RHW15). De eerste vergaderingen en overleggen hebben geen 
vaste structuur en vinden plaats bij de voorzitter thuis (HW9). Dit informele karakter van 
samenwerken past bij de onderlinge relatie die de samenwerkingspartners hebben. Er is 
sprake van een sterke ‘gemeenschapszin’, aldus enkele geïnterviewden. Deze informele 
netwerken – ‘men kent elkaar’ – bestaan naast de meer formele relaties tussen partijen uit het 
maatschappelijk middenveld en lokale overheden. Een van de betrokkenen vertelt: 

60 In deze periode werken de woon-, welzijn- en zorgpartijen nog steeds samen binnen het Pact van mijn Hart. Hoewel 
een aantal van de leden van Bende van Acht ook in de kerngroep Pact van mijn Hart zitten, staat deze samenwerking 
in principe los van het Pact van de Waard en kent zijn eigen structuur van overleg, financiering en organisatie (RHW5).

61 Tot de fusie op 1 januari 2014 van alle regionale Kamers van Koophandel tot één organisatie.
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“de netwerken zijn verschrikkelijk sterk ontwikkeld. […] Gemeenschapszin. […] Ze kennen elkaar. 
Ondanks het feit dat heel veel mensen van buitenaf zijn komen wonen in de loop van de jaren 
70, 80” (RHW11). Deze verbondenheid is nodig om gezamenlijk – zo door sommigen genoemd 
– ‘op de barricade’ te kunnen staan en gemeenten dringend te verzoeken krimpopgaven te 
agenderen. Dit heeft effect.

In deze periode is de samenwerking tussen de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard 
georganiseerd binnen een Gemeenschappelijke Regeling (SOHW). Een evaluatie62 van de 
intergemeentelijke samenwerking legt bloot dat de samenwerking rond complexe opgaven (in 
tegenstelling tot relatief eenvoudige dossiers) moeilijk verloopt (Partners + Pröpper, 2013). 
Tijdens de interviews komt naar voren dat in deze tijd de zogenoemde ‘fusieperikelen’ 
binnen de vijf Hoeksche Waardse gemeenten al een rol spelen (HW11).63 De partijen 
binnen het maatschappelijk middenveld laten zich kritisch uit over de daadkracht van deze 
intergemeentelijke samenwerking. Als het om samenwerking gaat, zouden de Hoeksche 
Waardse gemeenten een voorbeeld aan de maatschappelijke organisaties kunnen nemen, is de 
stelling (Groep van Acht, 2013).

Binnen het Anticipeerprogramma worden op initiatief van de provincie Zuid-Holland en het Rijk 
een serie aan bijeenkomsten georganiseerd: Kick-off-moment, Dialoogtafels, Masterclasses en 
een Raadsbijeenkomst. Hoewel de coalitie deze bijeenkomsten niet zelf organiseert, ontmoeten 
veel van de samenwerkende partijen elkaar ook hier. 

5.2.4 Middelen: publiek-privaat
De provincie Zuid-Holland en het Ministerie van BZK faciliteren samen met de Kamer van 
Koophandel en het SOHW het Anticipeerprogramma en de bijbehorende onderzoeken en 
bijeenkomsten. Zij brengen dan ook voor het grootste deel de middelen ervoor in om dit te 
organiseren (RHW5; RHW11). 

5.2.5 Conclusie 2012-2013
In 2012 komen de (verwachte) demografische ontwikkelingen bij partijen in het maatschappelijk 
middenveld van de Hoeksche Waard – mede door het Anticipeerprogramma – scherp op het 
netvlies. Dit roept een actiebereidheid bij deze partijen op en leidt tot een eerste agenda: 
‘Hoeksche Waard Toekomst Waardig’. Hiermee zet het maatschappelijk middenveld in korte tijd 
de demografische transitie en bijbehorende opgaven op de kaart en roept daarmee onder meer 
overheden op tot samenwerking op regionaal niveau. De coalitie organiseert zich als de ‘Bende 
van Acht’ en bestaat uit ambassadeurs in het veld. De structuur van samenwerken heeft een 
informeel karakter. Het begrip gemeenschapszin kenmerkt de onderlinge relatie. De Kamer van 
Koophandel en later het projectbureau van de SOHW spelen een faciliterende rol. 

62 In deze evaluatie wordt aanbevolen om te verkennen in welk model de gemeenten straks intensiever willen gaan 
samenwerken, in tussentijd de huidige samenwerking te versterken en meer op concrete resultaten te focussen om zo 
meer rendement uit de samenwerking te halen (Partners + Pröpper, 2013).

63 In de Hoeksche Waard is in voorgaande jaren al eerder gesproken over herindeling. In het referendum over herindeling 
in 2003 heeft ruim 80% van de stemmers tegen gestemd (zie: NRC, 2003).
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De Rijksoverheid en de provincie Zuid-Holland ondersteunen de samenwerking via het 
Anticipeerprogramma; dit gaat met name om middelen als procesgeld om informatie, 
kennisdeling en overleg te organiseren. In Figuur 5.4 is deze analyse per kernelement 
gevisualiseerd. 

2012-2013

krimp

overheden

maatschappelijke 
organisaties

ondernemers

economie

andere 
opgaven

maatschappelijke 
organisaties

ondernemers

overheden 

informeel

formeel

AGENDA COALITIE
STRUCTUURMIDDELEN

Figuur 5.4 Spindiagram 2012-2013. Agenda: krimp 100%, economie 0%, andere opgaven 0%. Coalitie: 
ondernemers 50%, maatschappelijke organisaties 38%, overheden 13%. Structuur: informeel 100% 
formeel 0%. Middelen: ondernemers 30%, maatschappelijke organisaties 0%, overheden 70% 

5.3 Pact van de Waard 2014-2015 

In 2014 brengen de gemeenteraadsverkiezingen veranderingen binnen de samenwerking 
teweeg. De Bende van Ach gaat actief samenwerken met de vijf gemeenten binnen nieuwe 
samenwerkingsafspraken en de bijbehorende agenda om te anticiperen op krimp: Pact van de 
Waard.

5.3.1 Agenda: Pact van de Waard
De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 bewegen de Bende van Acht64 ertoe om de gezamenlijke 
agenda te bekrachtigen in een convenant, ‘Pact van de Waard’. Deze agenda wordt aan de 
nieuwe politici meegegeven. Het doel van dit Pact is om samen te werken aan projecten 

64 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), CSG de Waard, HWWonen, LTO Noord afdeling Hoeksche Waard, 
Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Rabobank Hoeksche Waard, Zorgwaard, Jo Kolf (voormalig voorzitter van 
de Kamer van Koophandel, op persoonlijke titel), de Bibliotheek Hoeksche Waard, Welzijn Hoeksche Waard en ACIS 
Hoeksche Waard.
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die bijdragen aan een florerende Hoeksche Waard, waarbij groei niet meer leidend is. Deze 
agenda bevat keuzes om de leefbaarheid en economische vitaliteit op peil te houden. ‘Tijd om 
achterover te leunen is er niet’, staat geschreven in het Pact van de Waard (Pact van de Waard, 
2014).65 De agenda bestaat uit vier thema’s: economie en arbeidsmarkt, onderwijs, wonen en 
zorg en voorzieningen, en leefbaarheid met de bijbehorende twaalf projecten.66 Het gaat om 
projecten zoals de Aanpak primair onderwijs, Voorzieningen in vitale dorpen, Koffiecorner en 
Bibliotheek in beweging. De benadering van deze thema’s gaat uit van het begeleiden van de 
demografische krimp. Een van de geïnterviewde coalitiepartijen zegt hierover: “Het Pact van 
de Waard heeft nog iets teweeggebracht. Namelijk dat je na moet denken over hoe kunnen 
we dit nu het beste aanvliegen, want als de krimp een feit is – of we zijn anticipeergebied mag 
ook hoor – dan ga je nadenken. […]. Ons economisch stelsel is gericht op groei. Alles om ons 
heen heb ik gemerkt is gericht op groei. De hele mindset zoals mensen naar de wereld kijken 
is gericht op groei. We hebben nooit geleerd om rekening te houden met krimp” (RHW3). 
Daarnaast is volgens geïnterviewden de terugtrekkende beweging van de Rijksoverheid, die zich 
onder meer uit in het doorvoeren van de decentralisaties, ook een trigger om samenwerking op 
regionale schaal kracht bij te zetten (RHW2; RHW14). 

Uit de observaties van de vergaderingen van de stuurgroep van het Pact blijkt dat coalitie-
partijen een goede verbinding tussen het Pact van de Waard en gemeentelijk beleid belangrijk 
vinden. De visie en projecten binnen het Pact van de Waard krijgen dan ook erkenning vanuit 
de gemeenten en vormen de basis voor het ‘Uitvoeringsprogramma’ van het SOHW. Een 
van de Pactleden illustreert dit: “ik vond het ook wel een mooi doorbraakmoment, dat de 
gemeenten uiteindelijk het Pact omarmden en het onderdeel van hun beleid maakten. […] 
Erkenning en herkenning van de raad. Dat vond ik ook wel een moment dat er een soort 
kanteling ontstond. Dat het vanuit het maatschappelijk middenveld alleen overging naar 
maatschappelijk middenveld en gemeenten” (RHW14). Tevens is het Pact van de Waard het 
uitgangspunt voor de inhoud van de ‘Samenwerkingsagenda’67 die het Rijk, de provincie en 
de regio sluiten om gezamenlijk te anticiperen op bevolkingsdaling. Om hun voorstel voor de 
samenwerkingsagenda kracht bij te zetten, benaderen leden van het Pact van de Waard zelf het 
Rijk en de provincie (SHW1).68 

Na de ondertekening van het Pact van de Waard starten de coalitiepartijen met de 
uitvoering van de projecten. Tijdens de interviews en observaties benadrukken betrokkenen 
dat het belangrijk is om de opgaven rondom krimp te blijven agenderen (SHW2, SHW6). 
Bewustwording van de demografische ontwikkelingen en onderkenning van de mogelijke 

65 Naast de urgentie om nu actie te ondernemen hebben de leden van het Pact van de Waard ook een visie op hoe het er 
in de regio in de toekomst aan toe gaat. Dit illustreren ze door fictieve nieuwsberichten uit de verschillende kernen uit 
februari 2034 in de inleiding van het convenant.

66 Het Pact van de Waard bestaat in beginsel uit twaalf projecten die bijdragen aan de aanpak van de bevolkingsdaling. 
Betrokkenen geven aan dat er af en toe aanvullingen op projecten binnen komen of verzoeken tot nieuwe projecten 
(RHW8).

67 In het kader van het Programma Bevolkingsdaling werden begin 2015 (nieuwe) maatwerkafspraken gemaakt tussen 
het Rijk en de krimp- en anticipeerregio’s.

68 Hierbij vragen ze om ondersteuning in de vorm van financiële middelen, menskracht, expertise en kennisdeling 
(DHW1).
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gevolgen is – ook na ondertekening van het Pact van de Waard – nog geen gelopen race. Een van 
de geïnterviewden schetst wat er gaande is: “ik merk ook echt dat er dingen worden opgepakt 
in de uitvoering, dus ik ben daar helemaal niet ontevreden over, maar misschien moet je weer 
eens even de boel opschudden. […] Ik hoor nu gewoon van bestuurders en raadsleden van joh, 
het trekt weer aan de economie, we moeten weer bouwen, het wordt weer verkocht dus waar 
hebben we het over. […] Het is een enorme vergrijzing en een enorme opgave en die zijn we wel 
steeds beter in beeld aan het krijgen en daar heb je natuurlijk een samenwerking als rondom het 
Pact van de Waard enorm nodig omdat je het met elkaar moet oplossen” (RHW13). 

5.3.2 Coalitie: Bende van Acht en de vijf gemeenten
In 2014 ondertekenen de partijen van de ‘Bende van Acht’69 het samenwerkingsconvenant 
Pact van de Waard. Ook de vijf gemeenten sluiten zich hierbij aan en maken onderdeel uit 
van de coalitie, die verder bestaat uit vier ondernemers of ondernemersorganisaties en vijf 
maatschappelijke organisaties.70 “We hadden misschien eerst de Bende nodig om later het 
Pact te maken. […] De Bende van Vijf was meer ‘op de barricades’. Het Pact is veel meer van 
samen” (RHW14). Geïnterviewden geven aan dat het een bewuste keuze is om het bij deze 
coalitiepartijen te houden; klein om slagvaardig te kunnen zijn (RHW14). Zoals een van hen 
schetst: “toen hebben we duidelijk gesteld van kom jongens laten wij nou gewoon beginnen, 
want bij ons is er een zekere vorm van herkenbaarheid van een probleem dat mogelijk komt 
en die herkenbaarheid dat zit er in deze clubs die krijgen echt te maken met de gevolgen van 
krimp” (RHW8). De coalitiepartijen ervaren de samenstelling binnen het Pact als gelijkwaardig, 
maar de verschillende coalitiepartijen pakken wel verschillende rollen binnen de samenwerking, 
passend bij hun eigen cultuur en rekening houdend met de klanten of achterban (RHW14; 
RHW13; RHW1). Ook zijn er verschillen in mandaat of zeggingskracht, bijvoorbeeld de Land- 
en Tuinbouw Organisatie (LTO) Hoeksche Waard of de ondernemersvereniging die te maken 
hebben met een achterban van leden die ze niet voor elk vraagstuk kunnen raadplegen, 
omdat ze hier niet de organisatorische mogelijkheden voor hebben. De leden van het 
Pact vertegenwoordigen geen achterban, maar zitten op persoonlijke titel in het Pact. Ze 
vertegenwoordigen collega-organisaties niet, maar informeren hen over belangrijke zaken, 
aldus de geïnterviewde Pactleden (RHW14). De kracht van de coalitie zit volgens sommigen in 
de betrokken personen: “daar zit natuurlijk toch een soort chemie tussen die mensen. En er 
zijn er altijd die er altijd zijn, maar er zijn er ook die er nooit zijn. De chemie zit ‘m in de mensen 
die er altijd zijn. […] De echte trekkers zitten constant aan tafel. En steken er tijd en energie in 
om dat ja indirect misschien wel goed is voor je bedrijf, maar direct voor eiland gewoon een 
belangrijke waarde is” (RHW14).

69 In het document van het Pact van de Waard ‘Groep van Acht’ genoemd. In dit document wordt er een andere 
samenstelling gegeven van de Bende van Acht dan uit gesprekken naar voren komt. Het betreffen wel dezelfde 
partijen, maar over het precieze tijdstip van aansluiting bij de groep samenwerkende partijen is geen eenduidigheid. 
Duidelijk is wel dat alle partijen op hetzelfde moment op 27 februari 2014 het Pact van de Waard ondertekenden.

70 Dit betroffen het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), CSG de Waard, HW Wonen, LTO Noord afdeling 
Hoeksche Waard, Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Rabobank Hoeksche Waard, Zorgwaard, Jo Kolf 
(voormalig voorzitter van de Kamer van Koophandel, op persoonlijke titel), de Bibliotheek Hoeksche Waard, Welzijn 
Hoeksche Waard en ACIS Hoeksche Waard.
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Vanuit de gemeenten sluiten twee wethouders aan in de stuurgroep van de coalitie die de 
andere gemeenten bestuurlijk moeten meenemen (RHW13). De rol van deze wethouders wordt 
ook wel de leading pin tussen de gemeenten en het maatschappelijk middenveld genoemd 
(RHW9). Geïnterviewde leden van de coalitie beschrijven de ‘dubbele rol’ die wethouders 
binnen dit proces vervullen (RHW9). Ze geven aan dat er geen officieel gemeentelijk gremium 
is waar ze een terugkoppeling vanuit het Pact van de Waard hoeven te doen. Ze worden geacht 
binnen de coalitie zo goed mogelijk te schetsen wat er speelt binnen de gemeente, maar zoals 
een van hen schetst: “ik zit er niet met last en ruggespraak” (RHW6). Tevens speelt dan ook de 
lokale vs. regionale dynamiek, of zoals een van de geïnterviewden zegt: “een wethouder van 
een lokale gemeente wordt lokaal afgerekend. Hoe je het ook wendt of keert. En alleen daar 
kan ie weggestuurd worden. […] En die eigen raad die heeft te maken met zijn eigen buren en 
zijn dorp en eigen kern” (RHW9; RHW6). Deze dynamiek leidt tot frustraties binnen de coalitie 
over de intergemeentelijke samenwerking in de Hoeksche Waard; dit gaat er onder meer over 
dat besluitvorming veel tijd kost (RHW14) en een continue belangenstrijd is (RHW15). Of zoals 
een geïnterviewde schetst: “dan zie je dat dat toch nog uiteindelijk een verenigd koninkrijk is en 
niet één regio. Kijk, regionaal samenwerken is natuurlijk iets dat je bereid bent om – het gaat 
niet om bereidheid maar het gaat om het besef dat je stopt met vechten om het grootste stuk 
van de taart maar dat je met elkaar een grotere taart gaat maken” (RHW16). Hoewel er irritaties 
zijn over de mate van samenwerking tussen de vijf gemeenten worden tijdens de interviews ook 
succesvoorbeelden gedeeld.71

Het Rijk en de provincie Zuid-Holland ondersteunen de samenwerkingsafspraken. Het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Zuid-Holland 
tekenen beide een ‘Agreement of support’ waarin ze onderstrepen het Pact van de Waard te 
steunen. Daarmee geven ze aan de uitvoering van de in het Pact genoemde activiteiten te 
willen faciliteren. Voor de coalitie is deze steun belangrijk: “De provincie is daar altijd nauw 
betrokken bij geweest. Ik moet zeggen dat hebben ze altijd in zeer positieve zin altijd heel erg 
gesteund. […] Het [Pact van de Waard red.] is een initiatief dat van onderaf gekomen is en wat 
bijna nationaal of mondiaal omarmd wordt” (RHW8). In 2015 geven het Rijk en de provincie hier 
invulling aan door middel van de samenwerkingsagenda. 

5.3.3 Structuur: naar een formelere manier van samenwerken
In het Pact van de Waard maken in 2014 de samenwerkende partijen – inclusief de gemeenten 
– regionale afspraken: geen structuur gebaseerd op informele ad hoc ontmoetingen, maar 
formelere overleggen in stuur- en projectgroepen en afspraken over structurele monitoring 
en afstemming. De samenwerkende partijen richten een stuurgroep op die vier keer per 
jaar bijeenkomt en waarin vier partijen uit het maatschappelijk middenveld en twee partijen 
vanuit de overheden de voortgang en samenhang van de gemaakte afspraken bewaken.72 
Geïnterviewde leden van de stuurgroep geven aan dat deze overleggen bedoeld zijn om ‘kort 

71 Bijvoorbeeld de oprichting van de taalklas die regionaal werd opgezet om buitenlandse kinderen Nederlands te leren. 
Het voorstel omdat regionaal op te pakken kwam binnen de Pactvergaderingen op tafel.

72 In praktijk blijkt dit circa drie keer per jaar te zijn (RHW13) en zijn er meer bestuurders bij dan enkel vier Pactleden 
tijdens overleggen aanwezig.
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en krachtig de meldpunten’ te bespreken (RHW14). Tevens overleggen Pactleden ook over 
de samenwerkings-, communicatie- en financieringsvraagstukken, zoals ondersteuning van 
de projecten door de samenwerkingsagenda met het Rijk en de provincie (SHW1, SHW3). 
Tussendoor komen de Pactleden elkaar in andere netwerken ook tegen en stemmen ze 
buiten de formele overleggen af (RHW8; RHW13). “Het Pact van de Waard is eigenlijk, die drie 
bijeenkomsten per jaar is eigenlijk om die bij elkaar te houden. Te overkoepelen” (RHW8). De 
ambtenaren van het SOHW ondersteunen de Pactleden bij hun werkzaamheden. Zij schrijven 
onder meer voorstellen en verslagen en faciliteren bijeenkomsten (SHW1, RHW2).

De coalitie legt in het Pact van de Waard vast dat de verantwoordelijke voor de voorbereiding 
en uitvoering van projecten één organisatie (trekker) is. De opdrachtgever van een project 
is een bestuurs- of directielid van de betreffende organisatie. De projectgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de in het project participerende organisaties (Pact van de Waard, 2014). 
Deze structuur ligt echter niet vast, geeft een van de geïnterviewde stuurgroepleden aan. Voor 
elke opgave kijken de betrokken partijen welke organisatie het beste werkt (RHW14).

Het Pact van de Waard heeft geen formele juridische status. Een van de Pactleden zegt 
hierover: “iedereen doet het vrijwillig. Als we morgen zeggen tabee dan is er niemand die 
ons ter verantwoording roept” (RHW8). In de interviews komt naar voren dat in de praktijk 
de opgezette structuur van samenwerken tot een zoektocht naar een goede rolverdeling en 
de juiste sturingsmechanismen leidt. Het pact is een zogenoemde hulpstructuur, en is niet 
democratisch ingebed (Salet e.a., 2012). Geïnterviewde betrokkenen geven aan dat dit spanning 
oplevert: “Wat natuurlijk heel spannend of best lastig is, is wie pakt nu wat op hè. En wat is dan 
de daar van de overheid” (RHW13). “Het is daardoor wel een gevecht tussen de systeemwereld 
en de leefwereld. […] Weet je dan zie je toch dat daar wel weer een hang is naar van we moeten 
daar sturing en regie op hebben terwijl dat haaks staat op wat aan de voorkant met elkaar min 
of meer is [afgesproken red.]” (RHW5). 

5.3.4 Middelen: iedereen draagt bij
De totale begroting van het Pact van de Waard bedraagt ruimt zes ton en bestaat uit 
middelen voor projecten en procesgelden. Hiervan nemen overheden (gemeenten, provincie 
en het Rijk) grofweg ruim 60% van de kosten voor hun rekening, ondernemers circa 15% 
en maatschappelijke organisaties circa 25%. Voor het budget dat door de samenwerkende 
gemeenten is vrijgemaakt, is gewacht op de vaststelling van het Meerjarenprogramma van het 
SOHW aan het einde van 2014. In de projectbegrotingen is de inzet van uren die de partijen 
investeren om projecten van de grond te krijgen niet benoemd. Ook wordt de tijdsinvestering 
die de leden van de stuurgroep doen, niet nader beschreven. Het SOHW ondersteunt de 
Pactleden en zorgt voor de financiële afwikkelingen. Voor de coalitiepartijen binnen het Pact 
van de Waard geldt: ‘iedereen draagt bij’ (RHW12). Een van de coalitiepartijen zegt: “het gaat 
niet om de hoogte van het bedrag, maar het gaat erom dat je het doet om commitment te 
creëren” (RHW14). Pactleden geven tijdens de interviews aan dat de bijdrage in financiering kan 
zijn, maar ook in het beschikbaar stellen van uren van medewerkers en andere ondersteuning 
(RHW12; RHW8; RHW14). 
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Het Rijk en de provincie ondersteunen projecten binnen het Pact van de Waard door middel 
van de samenwerkingsagenda (RHW13; RHW15).73 Vaak gaat dit over procesgeld om projecten te 
kunnen starten. 

5.3.5 Conclusie 2014-2015
De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn aanleiding voor de Bende van Acht om de 
demografische veranderingen politiek te agenderen. Om dit kracht bij te zetten, tekenen ze in 
februari 2014 het Pact van de Waard. Dit is een gezamenlijke agenda gericht op het begeleiden 
van de demografische transitie en om te zorgen dat de leefbaarheid en economische vitaliteit 
van het eiland op peil blijven. Dit levert erkenning binnen de overheden op: het pact dient 
als basis voor het Uitvoeringsprogramma van het SOHW en de Samenwerkingsagenda met 
het Rijk en de provincie. Betrokkenen geven aan dat het ondanks deze brede erkenning 
door de jaren heen nog steeds nodig is om de demografische opgave te blijven agenderen. 
Bewustwording lijkt nog geen gelopen race. De coalitie van het Pact van de Waard bestaat 
uit maatschappelijke organisaties, zoals wooncorporaties, de bibliotheek en zorgpartijen, uit 
ondernemers en ondernemersorganisaties en het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, 
waarin de vijf gemeenten vertegenwoordigd zijn. De provincie en het Rijk ondersteunen het 
pact. De samenwerking wordt als gelijkwaardig ervaren, maar er zijn verschillen tussen het 
mandaat en de rollen van de coalitiepartijen. Overheden worstelen met lokale versus regionale 
belangen. De samenwerkende pactleden leggen – anders dan in de vorige periode – formelere 
samenwerkingsafspraken vast en richten een structuur in van stuur- en projectgroepen. 
Ook maken ze afspraken over monitoring en afstemming. In de praktijk leidt dit tot een 
zoektocht naar een goede rolverdeling en sturing, mede doordat het pact geen formele status 
heeft en zaken met betrekking tot democratische legitimiteit tijd kosten. Binnen het Pact 
van de Waard leggen alle partijen naar draagkracht middelen in en wordt de samenwerking 
aanvullend ondersteund vanuit Rijk en provincie. In Figuur 5.5 is deze analyse per kernelement 
gevisualiseerd. 

73 Gelden werden beschikbaar gesteld vanuit het de aan provincie toegekende decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling 
provinciefonds en financiering van experimenten vanuit BZK in het kader van de aanpak bevolkingsdaling (Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2016).
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Figuur 5.5 Spindiagram 2014-2015. Agenda: krimp 71%, economie 7%, andere opgaven 21%. Coalitie: 
ondernemers 29%, maatschappelijke organisaties 36%, overheden 36%. Structuur: informeel 25%, 
formeel 75%. Middelen: ondernemers 15%, maatschappelijke organisaties 23%, overheden 62% 

5.4 Pact houdt koers in afwachting van één gemeente Hoeksche Waard  
 2016-2017 

In afwachting van de herindeling werkt de coalitie in deze periode verder aan de uitvoering 
van het Pact van de Waard. Accenten binnen deze agenda lijken te verschuiven naar een meer 
economisch perspectief voor de regio. Tegelijkertijd is er enige onvrede over de formelere 
structuur van samenwerken. 

5.4.1 Agenda: Pact van de Waard
In de jaren die volgen, werkt de coalitie aan de projecten die in 2014 binnen het Pact van de 
Waard zijn vastgesteld. De agenda krijgt aanvullingen met nieuwe projecten die gaan over 
economische vitaliteit, detailhandel, onderwijs en arbeidsmarkt en welzijn.74 Kijkend naar 
de agenda van het stuurgroepvergaderingen in deze periode, dan is te zien dat de projecten 
op de agenda niet meer primair gericht zijn op het anticiperen op de krimp. Een deel van de 
toegevoegde projecten heeft een economische focus: detailhandelsraad, economische visie 
en de Transitiemonitor economie en de ontwikkeling van een Economic Board. Daarnaast 
bestaan extra projecten in het kader van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, promotie 

74 Nieuwe projecten zoals de oprichting van een vrijwilligers databank, een economische visie voor de Hoeksche Waard, 
een Transitiemonitor economie, de oprichting van de Food Inspiration Academy en de het binnenhalen en faciliteren 
van de Enecotour.
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van de regio en op het gebied van welzijn. Er lijkt een verschuiving plaats te vinden, waarbij het 
accent minder op krimp komt te liggen. Deze verschuiving illustreert ook een van de pactleden 
tijdens een overleg binnen de stuurgroep: “uitgangspunt voor vervolg is wel veranderd: van 
‘krimpdenken’ naar ‘vitaliteitsdenken.’ […] De kernen houd je ook in de toekomst – hoe houd 
je ze vitaal” (SHW7). Ook wordt deze accentverschuiving zichtbaar in de evaluatie van het 
Pact van de Waard die in 2017 plaatsvindt: “bewegingen om op economische onderwerpen 
de samenwerking te gaan zoeken in een economic development board wordt als een goede 
ontwikkeling gezien, aan de andere kant blijft ook aandacht voor de zachtere kant (welzijn, zorg, 
laaggeletterdheid) van het maatschappelijk middenveld nodig” (SHW8). 

5.4.2 Coalitie: herindeling Hoeksche Waard leidt tot vacuüm
Hoewel al sinds de jaren ’90 sprake is van intergemeentelijke samenwerking, lijken de 
gemeentegrenzen stevige impact te hebben op de coalitie van het Pact van de Waard. 
Bij partijen in het maatschappelijk middenveld ontstaan hierover frustraties. Een van de 
betrokkenen illustreert deze frustraties als volgt: “alles gaat door rondom ons heen, heel de 
wereld verandert. En wij zijn intern aan het oorlog voeren. Tussen twee rivieren in” (RHW14). De 
geringe intergemeentelijke samenwerking uit zich volgens hen in lokaal georiënteerde politieke 
keuzes. Niet onbelangrijk hierbij is de invloed van de herindelingsdiscussie op het eiland. Een 
van de geïnterviewde bestuurders schetst “we zijn natuurlijk verlamd door de discussie rond 
de herindeling. Dat is echt zeer verlammend geweest” (RHW7). De coalitie van het Pact van de 
Waard is uitgesproken voorstander van herindeling. Vanuit de groep ‘Pro Hoeksche Waard’ – 
een groep met oud-wethouders, oud-gemeenteraadsleden, het maatschappelijk middenveld 
onder wie leden van het Pact van de Waard en andere betrokken burgers – dringt men bij de 
Gedeputeerde Staten aan op vervroeging van de herindeling met een jaar (Brief pro Hoeksche 
Waard, 2017). Ook spreken Pactleden tijdens een vergadering in de Staten en houden deze een 
pleidooi voor één gemeente Hoeksche Waard (RHW14; RHW11; RHW3; RHW1; RHW2). Hierin 
uiten ze hun teleurstelling over de verharding van de discussies over de bestuurlijke toekomst 
van de Hoeksche Waard en het ongenoegen over “de huidige bestuurscultuur waarbinnen de 
vijf gemeenten elkaar regelmatig beconcurreren” (Pro Hoeksche Waard, 2017).

De partijen uit het maatschappelijk middenveld zien het herindelingsbesluit van de provincie 
Zuid-Holland in 201675 dan ook als een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd blijkt uit interviews 
en observaties dat ze door de aanstaande herindeling76 een vacuüm binnen de samenwerking 
van het Pact van de Waard ervaren. Standpunten verharden en inhoudelijke discussies zijn 
moeilijker te voeren. “Dat loopt als een soort van splijtzwam door heel veel andere dingen heen. 
Dus het verhardt de standpunten. En dat fenomeen, ook in aanloop naar zo’n herindeling die 
nog tot januari 2020 op zich laat wachten, is fnuikend” (RHW2). Met het eind van de termijn van 
het Pact van de Waard in zicht besluiten partijen de samenwerking zeker nog tot één jaar na de 

75 In januari 2016 besluiten de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om de regie over te nemen in de discussie over 
de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard (DHW2). Ze starten daarmee de herindelingsprocedure waarin de 
vijf gemeenten in de Hoeksche Waard over gaan naar één. Binnen de Hoeksche Waard zelf bestaat al jaren een sterke 
verdeeldheid over het besluit om tot één gemeente over te gaan.

76 Het besluit valt begin 2016, de officiële datum van samenvoeging is 1 januari 2019.
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herindeling van de gemeenten in stand te houden. Daarna willen de partijen kijken of de vorm 
van samenwerking binnen het Pact van de Waard nog voldoende aansluit.

5.4.3 Structuur: onvrede over samenwerkingsstructuur
De samenwerkingsafspraken (uit 2014) in het Pact van de Waard zijn vier jaar geldig. In 2016 
en 2017 lijken deze echter steeds minder te voldoen aan de verwachtingen en de behoeften 
van de coalitiepartijen. Uit interviews met coalitiepartijen blijkt dat binnen de formelere 
structuur onvrede is over de mate van betrokkenheid van partners, inhoudelijke diepgang 
en uitblijvende resultaten. Ook in de evaluatie van het Pact van de Waard in 2017 geeft men 
aan: “deze opzet is inmiddels achterhaald. De vergaderingen kenmerken zich steeds meer 
door veel praten en weinig sturen op de concrete doelen” (SHW8). Enkelen noemen dat ‘de 
energie uit de samenwerking loopt’, een ‘zekere gelatenheid’ erin sluipt en er een gebrek is 
aan uitvoeringskracht (RHW12; RHW13). “Het fungeert niet meer als een motor om dingen 
in beweging te zetten” aldus een van de geïnterviewde coalitiepartners (RHW6). Hierdoor 
ontstaan discussies over de juiste structuur van samenwerken. 

Zoals afgesproken bij de ondertekening van het Pact van de Waard evalueren de leden van het 
Pact in 2017 de resultaten, samenwerking, organisatie en toekomst van het Pact van de Waard 
(SHW8; RHW8).77 Voor 2018 spreekt men af lopende projecten af te ronden, doelstellingen van 
het Pact van de Waard te herijken en te onderzoeken of het Pact – in welke vorm dan ook – nog 
toegevoegde waarde heeft vanaf de herindeling in 2019 (RHW8). Uit de observaties van de 
stuurgroepvergaderingen blijkt een zekere huiverigheid voor het loslaten van de samenwerking 
binnen het Pact van de Waard: “loslaten brengt ook voor toekomstige ontwikkelingen een risico 
met zich mee. […] Gooi niet weg voordat je weet wat je terugkrijgt. In een breed verband met 
elkaar dingen afspreken. Met het Pact hebben wij een goede bijdrage geleverd en veel tastbare 
resultaten behaald” (SHW7). In deze periode verkennen de samenwerkende partijen een 
opvolger van het Pact van de Waard: de oprichting van een ‘Economic Board’ (RHW7). 

5.4.4 Middelen: overheidsfinanciering
In deze periode hebben alle projecten een eigen begroting waaraan de betrokken partijen 
binnen het project bijdragen: ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. 
De onderlinge verdeling per project is niet uit de beschikbare documenten op te maken. 
Vanuit de Samenwerkingsagenda dragen de provincie Zuid-Holland en het Rijk substantieel 
bij. In de samenwerkingsdocumenten is te zien dat voor het Pact van de Waard ruim een ton 
beschikbaar is voor deze periode. Alle partijen dragen hieraan bij, ook is hiervoor vanuit de 
Samenwerkingsagenda met de provincie en het Rijk jaarlijks een subsidie beschikbaar. 

5.4.5 Conclusie 2016-2017
Binnen de agenda verschuift in deze periode het accent naar economische thema’s. Hoewel de 
coalitie blij is met het besluit om over te gaan tot gemeentelijke herindeling levert dit ook veel 

77 De partijen die mee hebben gewerkt aan deze evaluatie zijn: Bibliotheek HW, CSG de Waard, Rabobank, Welzijn HW, 
SOHW, Ondernemersvereniging HW, Jo Kolf als voorzitter van het Pact, LTO en Zorgwaard (DHW3). Op basis van 
interviews geven de Pactleden hun mening over het verleden, heden en de toekomst.



VAN PANACEE TOT PARADOX

104

spanning op. Betrokkenen binnen het Pact beschrijven dit zelfs als een vacuüm, en men ervaart 
dit als stilstand. Projecten worden nog steeds binnen het Pact van de Waard uitgevoerd. In deze 
periode lijkt echter de samenwerkingsstructuur, zoals deze in 2014 is vastgelegd, niet meer te 
voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de coalitiepartijen. Er is onvrede over de mate 
van betrokkenheid en de scherpte en inhoudelijke diepgang tijdens overleggen. Men signaleert 
dat de energie uit de samenwerking loopt en een zekere gelatenheid erin sluipt. Dit is iets wat 
ook terugkomt in de evaluatie van het Pact, die in 2017 wordt uitgevoerd. Men besluit om de 
samenwerking 2018 op dezelfde voet voort te zetten. Na de herindeling in 2019 zal men zich 
beraden op de toekomst van het Pact. Er wordt gesproken over de oprichting van een Economic 
Board Hoeksche Waard, een ontwikkeling die lijkt te passen bij de accentverschuivingen binnen 
de agenda in deze periode. In Figuur 5.6 is deze analyse per kernelement gevisualiseerd. 
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Figuur 5.6 Spindiagram 2016-2017. Agenda: krimp 43%, economie 35%, andere opgaven 22%. Coalitie: 
ondernemers 29%, maatschappelijke organisaties 36%, overheden 36%. Structuur: informeel 25%, 
formeel 75%. Middelen: ondernemers 13%, maatschappelijke organisaties 14%, overheden 73% 

5.5 Conclusie casestudie Pact van de Waard 

Het Pact van de Waard beschouw ik in deze studie als regionaal regime: overheidspartijen, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, zorg- en welzijns- 
instellingen en onderwijsorganisaties zetten gezamenlijk middelen in om hun samenwerkings- 
agenda te implementeren en uit te voeren. Het is een informeel samenwerkingsverband 
met een langdurig karakter gedurende de periode 2012-2018. Het pact is een lichte 
samenwerkingsvorm waarin geen sprake is van zelfstandige bestuurslagen, juridische status 
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of directe democratische legitimatie. Het ander pact, namelijk het Pact van mijn Hart (zie 
paragraaf 5.1), beschouw ik in dit onderzoek als ‘voorloper’ van het regime, maar niet als 
onderdeel van het regime zelf. De verschillen tussen het Pact van mijn Hart en het Pact 
van de Waard zijn te groot. Het Pact van de Waard heeft een brede agenda, gericht op de 
demografische opgave. Het Pact van mijn Hart echter, gaat om een andere agenda gericht op 
zorg, wonen en welzijn. Daarbij komt dat vooral maatschappelijke partijen betrokken zijn, terwijl 
de coalitie in het Pact van de Waard bestaat uit ondernemers, maatschappelijke organisaties 
en overheden. Ook de structuur van het Pact van mijn Hart bestaat voornamelijk uit formele 
aspecten, terwijl het Pact van de Waard start als een informeel samenwerkingsverband. Met 
betrekking tot de ontwikkeling van het regime Pact van de Waard en de kernelementen kom ik 
tot de volgende bevindingen:

1. Het regime is dynamisch; kernelementen ontwikkelen zich door de jaren heen
De samenwerkingsagenda in de Hoeksche Waard is in eerste instantie gefocust op het 
anticiperen op demografische veranderingen (zie paragraaf 5.2.1 en 5.3.1). Later voegen de 
samenwerkingspartners projecten met een meer economische focus toe (zie paragraaf 5.4.1). 
Tegelijkertijd vinden verschuivingen plaats binnen de coalitie. In beginsel nemen ondernemers 
en maatschappelijke organisaties het voortouw in de samenwerking (paragraaf 5.2.2). 
Vervolgens gaan overheden een grotere rol spelen. Gemeenten ‘adopteren’ de agenda binnen 
hun intergemeentelijk uitvoeringsprogramma en pakken hiermee een groter aandeel binnen de 
samenwerking (zie paragraaf 5.3.2). Ook de samenwerkingsstructuur verandert door de jaren 
heen. In eerste instantie krijgt de samenwerking vorm via informele ontmoetingsmomenten 
bij coalitiepartijen thuis (zie paragraaf 5.2.3), later ontwikkelt de structuur zich naar een 
formelere vorm met ontmoetingen op structurele basis. Ook de informatievoorziening richting 
gemeenteraden wordt gericht georganiseerd om commitment en betrokkenheid vorm te geven 
(zie paragraaf 5.3.3). Binnen het element ‘middelen’ is de minste dynamiek waar te nemen; 
de inzet blijft na oprichting van het Pact van de Waard nagenoeg gelijk. De uitschieter is het 
grote aandeel van middelen vanuit de overheid in de periode 2012-2013. Dit forse aandeel komt 
vanuit de Rijksoverheid en de provincie Zuid-Holland, die de samenwerking ondersteunen (zie 
paragraaf 5.2.4). 

2. De agenda verandert van focus op krimp naar accent op economische vitaliteit
In de eerste fases van het regime (vanaf 2012) is de agenda volledig gebaseerd op het 
anticiperen op krimp. De samenwerkingsagenda heeft doelstellingen binnen een breed palet 
aan thema’s: wonen, welzijn, zorg, economie, arbeidsmarkt, voorzieningen, leefbaarheid en 
regioprofilering. Hiermee zetten ondernemers en maatschappelijke organisaties in korte tijd de 
demografische transitie op de kaart (zie paragraaf 5.2.1). Naarmate de tijd vordert en projecten 
voortgang boeken, komen ook andere thema’s op de agenda. Dit zijn actuele vraagstukken, 
zoals vluchtelingenopvang en oprichting van een detailhandelsraad (zie paragraaf 5.3.1). 
Opvallend is de toename van het aantal projecten met een economische focus in de periode 
2016-2017 (zie paragraaf 5.4.1). Na bewustwording en urgentie voor de demografische opgaven 
lijkt behoefte te bestaan aan een agenda met een verhaal dat (economisch) perspectief biedt. 
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3. De herindelingsdiscussie resulteert in een vacuüm binnen het regime
Onderdeel van de coalitie van het Pact van de Waard is het samenwerkingsverband tussen de 
vijf Hoeksche Waardse gemeenten. Frustraties bij het maatschappelijk middenveld over het 
functioneren van dit intergemeentelijke samenwerkingsverband leiden al snel tot behoefte 
aan een sterkere formalisering van de samenwerking (paragraaf 5.3.1). Een formalisering zou 
de remmende werking van lokale belangen op het nastreven van regionale belangen moeten 
minimaliseren. Toch blijven na het tekenen van het Pact van de Waard onder de samenwerkende 
partijen frustraties bestaan over het functioneren van de intergemeentelijke samenwerking. 
Het kost veel tijd en zorgt voor een ‘continue belangenstrijd’ (zie paragraaf 5.3.2). Deze 
gevoelens leiden in 2016 uiteindelijk onder meer tot het verzoek vanuit de ondernemers en 
maatschappelijke organisaties aan de Provinciale Staten tot herindeling van de Hoeksche 
Waard. De vijf gemeenten zouden moeten fuseren tot één gemeente (zie paragraaf 5.4.2). 
Discussies over deze herindeling zetten de regionale samenwerking tussen het maatschappelijk 
middenveld en overheden verder onder druk en lijken ervoor te zorgen dat het regime in een 
zogenoemd ‘vacuüm’ belandt. Het gevolg: de energie onder samenwerkingspartners vloeit weg 
en de samenwerking lijkt minder resultaat op te leveren (zie paragraaf 5.4.3).

Interne dynamiek
Het regime Pact van de Waard maakt door de jaren heen ontwikkelingen door. Dit komt 
omdat de kernelementen binnen het regime, de agenda, de coalitie, de structuur en middelen 
veranderen. Net als in de Achterhoek lijken deze veranderingen elkaar te beïnvloeden, 
waardoor een bepaalde interne dynamiek ontstaat. Hierbinnen constateer ik bepaalde patronen 
(zie Figuur 5.7), bijvoorbeeld: waar gemeenten in 2014 de gezamenlijke agenda ‘adopteren’ en 
dus (ten opzichte van de periode 2012-2013) een grotere rol binnen de coalitie op zich nemen, 
zien we tegelijkertijd de structuur veranderen in een formelere variant. Waar het regime start 
met een ‘krimpagenda’ (periode 2012-2013) neemt het aandeel andere thema’s in de loop der 
jaren toe. Tegelijkertijd neemt het aandeel ondernemers in de coalitie af en overheden toe (zie 
periode 2014-2017). Ook verandert de structuur van samenwerking van een informele manier 
van samenwerken in de beginfase (periode 2012-2013) naar een formelere manier in de jaren die 
volgen (periode 2014-2015). Voor wat betreft de middelen heeft de overheid al vanaf het begin 
een groot aandeel; dat neemt in de tweede periode (periode 2014-2015) wat af en in de laatste 
periode (periode 2016-2017) weer toe. 

Waar een informele coalitie van maatschappelijke en overheidsactoren de urgentie voor 
krimpopgaven over gemeentegrenzen heen kon agenderen (periode 2012-2013), wenst dezelfde 
coalitie voor de uitvoering van de agenda – waarbij ook pijn verdeeld moet worden – juist een 
meer formele structuur en een grotere rol voor overheden (periode 2014-2015). Dit in de vorm van 
stevige samenwerkingsafspraken, heldere verantwoordelijkheden, continuïteit en monitoring. 
In de praktijk leidt deze formalisering ertoe dat overheden meer regie naar zich toe trekken, wat 
juist tot minder gevoel van urgentie voor de krimpagenda en eigenaarschap bij ondernemers en 
maatschappelijke organisaties leidde (2014-2017). Hierdoor ontstaat bij deze partijen weer meer 
behoefte tot informeler samenwerken. Dit zie je niet terug in het spindiagram van 2016-2017, maar 
blijkt vooral uit de gesprekken die in deze periode gevoerd worden (zie paragraaf 5.4).
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Figuur 5.7 Totaalbeeld spindiagrammen Hoeksche Waard 2010-2017 

In zowel de Achterhoek als de Hoeksche Waard ontwikkelen de regionale regimes zich als 
geheel, maar komt ook een sterke interne dynamiek tot uiting. De kernelementen agenda, 
coalitie, structuur en middelen ontwikkelen zich ieder afzonderlijk door de jaren heen, maar 
lijken elkaar eveneens te beïnvloeden. De interne dynamiek laat bepaalde patronen in de 
ontwikkeling van de agenda, coalitie, structuur en middelen zien:
• Agenda: verschuiving van een krimpaanpak naar een economisch perspectief
• Coalitie: discussies over verantwoording richting achterbannen legt druk op 

gelijkwaardigheid tussen samenwerkingspartners
• Structuur: verschuiving van een informele en lichte samenwerkingsstructuur naar een 

formelere manier van samenwerken
• Middelen: de middelen bestaan naarmate de samenwerking vordert meer uit publieke 

middelen (overheidsfinanciën)
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Om deze patronen verder te onderzoeken, werd een groep experts over deze patronen 
bevraagd. Dit gebeurde door middel van een Delphi-studie. Zien deze deskundigen ook dat de 
agenda, coalitie, structuur en middelen in regionale samenwerkingsverbanden door de jaren 
heen zich ontwikkelen, en welke factoren zijn hierop van invloed? In het volgende hoofdstuk ga 
ik hier verder op in. 
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6. DELPHI-STUDIE: REGIONALE SAMENWERKING 
IN NEDERLANDSE KRIMPGEBIEDEN

Dit hoofdstuk gaat over de resultaten van de Delphi-studie. De doelstelling van deze Delphi-
studie is tweeledig. Ten eerste zal gereflecteerd worden op de geconstateerde patronen 
uit de casestudies (zie hoofdstuk 4 en 5). Ten tweede zal een set aan aanbevelingen voor 
regionale samenwerkingspartners in Nederlandse krimpgebieden worden opgesteld. Dit 
hoofdstuk gaat in op vragen zoals: hoe kijken experts in algemene zin aan tegen regionale 
samenwerking in krimpregio’s? Welke patronen zien zij binnen de ontwikkeling van de 
kernelementen agenda, coalitie, structuur en middelen? Welke aanbevelingen ziet de groep 
experts als relevant voor samenwerkingspartners in een regionaalsamenwerkingsverband? 

Deze Delphi-studie bestaat uit twee vragenrondes. De eerste ronde bevat open vragen over 
de ontwikkelingen in regionale samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimpregio’s en 
factoren die hierop van invloed zijn. In de tweede ronde prioriteerden dezelfde respondenten de 
meest genoemde resultaten. Ruim de helft (53%) van de 29 respondenten in ronde 1 geeft aan 
werkzaam te zijn in de wetenschap, 23% in de beleidspraktijk (overheid), 15% in advieswerk en 
9% houdt zich bezig met andere werkzaamheden binnen onder meer een kennisorganisatie of 
denktank. Hierbinnen houdt een kwart zich bezig met demografische veranderingen (waaronder 
krimp), 18% met regionale samenwerking, 16% met plattelandsontwikkeling, 12% met de 
woningmarkt, 10% met regionale economische ontwikkeling en 5% met sociale voorzieningen.78 
In ronde 2 zijn de respondenten uit ronde 1 opnieuw bevraagd, en van hen hebben 19 personen 
de vragenlijst ingevuld, onder wie 68% werkzaam is in de wetenschap, 23% in de beleidspraktijk 
en 9% anders.

De volgende paragrafen gaan in op de resultaten van deze Delphi-studie. Per onderdeel is 
een tabel opgenomen waarin de prioritering van de opvattingen weergegeven is, inclusief 
de gemiddelde score, standaarddeviatie en variantie. Hoewel dit onderzoek niet streeft naar 
een statistisch significant resultaat en de uitkomsten dus ook niet representatief zijn, is er 
toch voor gekozen om de standaarddeviatie en variantie op te nemen. De standaarddeviatie, 
ofwel afwijking, zegt iets over de mate van spreiding en eensgezindheid van de prioritering. 
Hoe kleiner dit getal, hoe groter de consensus. De variantie zegt iets over de mate waarin 
de antwoorden van elkaar verschillen. Hoe kleiner de variantie, hoe minder de afzonderlijke 
antwoorden van elkaar verschillen en dus van het gemiddelde afwijken. 

78 Sommige respondenten gaven aan (ook) werkzaam te zijn binnen andere thema’s (13%), onder meer (decentrale) 
democratie, openbaar bestuur en lokale politiek, wijkvernieuwing, verduurzaming, gebiedsontwikkeling, 
samenlevingsopbouw, leefomgeving, lokale samenhang en ruimtelijke ordening.
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6.1 Samenwerking in krimpgebieden noodzakelijk 

Voorafgaand aan de open vragen werd de algehele grondhouding van de respondenten ten 
aanzien van regionale samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anticipeergebieden 
gepeild.79 De respondenten zijn eensgezind over de noodzaak van regionale samenwerking in 
Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s: op een schaal van 0 (niet noodzakelijk) tot 10 (zeer 
noodzakelijk) antwoorden ze gemiddeld: 8,5 (N=29, 35% geeft het cijfer 8, 35% geeft het cijfer 
9). Niemand antwoordt lager dan 5 op deze vraag. Samenwerking is volgens de respondenten 
van belang, omdat de gevolgen van krimp regionale impact hebben en daarom coöperatie op 
een hoger (dan het lokale) schaalniveau essentieel is. Onderlinge concurrentie en competitie 
moeten voorkomen worden. Het gaat om onder meer afstemming van bouwprogramma’s, 
economische ontwikkeling, bereikbare voorzieningen en de verbinding tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt. Daarnaast wordt genoemd dat krimp een vraagstuk is waar overheden 
alleen maar een beperkt antwoord op kunnen geven; samenwerken in breed gedeelde 
overeenstemming met andere actoren is, volgens sommige respondenten, erg zinvol, zo niet 
noodzakelijk. 

Over de resultaten van regionale samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en 
anticipeerregio’s wordt minder eensgezind geantwoord. Hier heerst gematigd optimisme: op 
een schaal van 0 (zeer negatief) tot 10 (zeer positief) reageren respondenten met een gemiddeld 
cijfer van een 5,8 (zie Figuur 6.1). 
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Figuur 6.1 Grondhouding ten aanzien van de resultaten van regionale samenwerkingsverbanden in 
Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s (0=zeer negatief, 10=zeer positief, N=29)

Respondenten geven aan dat regionale samenwerking in de Nederlandse krimp- en anticipeer- 
regio’s de afgelopen jaren is opgepakt, maar dat de opbrengsten hiervan per regio zeer 
wisselend zijn. Er wordt veel gedaan, maar is er zeker ruimte voor verbetering. De effecten 
zijn soms lastig waar te nemen, omdat ze moeilijk concreet te maken zijn; het blijft bij ‘mooie 
intenties’. Door de lange trajecten laten de resultaten lang op zich wachten. Meerdere keren 

79 Omdat er eensgezindheid bestaat onder de respondenten (meer dan 80% geeft een 8 of hoger) is deze vraag niet in 
ronde 2 teruggekomen.
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noemen respondenten dat het lokale belang vaak prevaleert boven het regionale belang, en 
dit maakt de samenwerking kwetsbaar. Een deel van de respondenten heeft overigens geen 
duidelijk beeld van de resultaten en kan hier weinig over zeggen.

Hoewel voor het grootste deel van de groep experts het belang van regionale samenwerking 
evident is, lijken de opbrengsten en resultaten volgens hen nog wat uit te blijven. Dit zou 
verklaard kunnen worden doordat niet alle effecten duidelijk zichtbaar en concreet te maken 
zijn. Daarnaast kan het wijzen op een constatering dat regionale samenwerking in deze regio’s 
– zoals een aantal respondenten aangeeft – in de praktijk weerbarstig is en niet altijd tot 
resultaat leidt. Daarbij bestaan, als het gaat om de resultaten van regionale samenwerking, grote 
verschillen tussen regio’s in Nederland. 

6.2 Ontwikkeling kernelementen: agenda, coalitie, structuur en middelen 

De casestudies laten zien dat de kernelementen uit het regime zich door de jaren heen 
ontwikkelen, waardoor een bepaalde interne dynamiek ontstaat. Per kernelement (agenda, 
coalitie, structuur, middelen) werd respondenten gevraagd hoe zij de ontwikkelingen van deze 
elementen zien binnen regionale samenwerkingsverbanden in krimp- en anticipeerregio’s. 

6.2.1 De agenda verbreedt
Wat is de afgelopen tien jaren veranderd in de agenda’s van regionale samenwerkingsverbanden 
in krimp- en anticipeerregio’s? Welke factoren zijn van invloed op deze veranderingen? 
Respondenten zien een aantal inhoudelijke veranderingen met betrekking tot de thema’s en 
opgaven die op de agenda’s staan in deze regio’s. Volgens het merendeel (52,63%, N=19) van de 
respondenten ging de agenda in relatie tot de krimpopgave voorheen vooral over wonen, maar 
verschuift de aandacht naar andere – minder fysieke – thema’s, zoals economie, onderwijs, 
bereikbaarheid, zorg, vitaliteit en leefbaarheid. Er vond een verbreding van het palet aan 
onderwerpen op de agenda plaats. Daarnaast geven respondenten aan de afgelopen tien jaren 
binnen de agenda een verschuiving te zien: krimp benaderen vanuit de neiging om verlies tegen 
te gaan veranderde in een zoektocht naar nieuwe perspectieven. “Thema krimp raakt uit beeld”, 
zoals een van de respondenten zegt. Thema’s als energietransitie en klimaatverandering staan 
volgens experts steeds meer boven aan de agenda. Tevens is er meer aandacht voor regionale 
concurrentiekracht, het ondersteunen van burgerinitiatieven en een passende woningmarkt. 
Tabel 6.1 geeft geprioriteerd de samengevatte veranderingen binnen de agenda weer. Hierin 
is te zien dat de respondenten het meest eensgezind zijn over de prioritering van de tweede 
verandering: ‘de neiging om verlies tegen te gaan verandert in een zoektocht naar nieuwe 
perspectieven’ (standaarddeviatie: 1,09). 
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Tabel 6.1 

Veranderingen aangaande de agenda van 
regionale samenwerkingsverbanden in 
Nederlandse krimp- en anticipeergebieden in 
de afgelopen tien jaren (naar belangrijkheid):

Gemiddelde Standaard- 
deviatie

Variantie

1 Voorheen ging de agenda vooral over 
wonen; nu verschuift de aandacht naar 
andere thema’s: economie, onderwijs, 
bereikbaarheid, zorg, vitaliteit en 
leefbaarheid. Er vindt een verbreding van de 
agenda plaats

1.95 1.46 2.14

2 Er vond een verandering plaats van de 
neiging om verlies tegen te gaan naar een 
zoektocht naar nieuwe perspectieven

2.89 1.09 1.18

3 De thema’s energietransitie en 
klimaatverandering staan steeds meer boven 
aan de agenda

3.32 1.77 3.15

4 De aandacht verschuift naar regionale 
concurrentiekracht

3.95 1.57 2.47

5 Er is meer aandacht voor burgerparticipatie 
en het ondersteunen van burgerinitiatieven

4.16 1.53 2.34

6 Er is nu meer aandacht voor een passende 
woningmarkt

4.74 1.46 2.13

Noten: negentien experts hebben deze vraag over de prioritering (in ronde twee) beantwoord. In de 
tweede kolom wordt het gemiddelde van alle experts op een schaal van 1 (meest belangrijk) tot 6 
(minst belangrijk) weergegeven.

 

Factoren van invloed bij agendavorming
Welke factoren zijn van invloed op de agendavorming in regionale samenwerkingsverbanden 
in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s? Respondenten geven aan dat dit divers is. Kijkend 
naar de prioritering van deze factoren dan liggen de gemiddelden zeer dicht bij elkaar en is er 
geen duidelijke factor die er met kop en schouders bovenuit steekt. Erkenning van de urgentie 
van de krimpopgave en de gevolgen hiervan zien de experts als het belangrijkst. Dit heeft te 
maken met het ervaren van de noodzaak om actie te ondernemen; het ‘gevoel van urgentie’, 
en kan volgens sommige respondenten samenhangen met de ervaren woonproblematiek 
en verschraling van het voorzieningenniveau. Daarnaast spelen bestuurlijke factoren, zoals 
leiderschap van lokale bestuurders, trekkers of inspirators, een rol bij de agendavorming in 
samenwerkingsverbanden in krimpregio’s. Menselijke, ofwel persoonlijke kwaliteiten zijn hierin 
bepalend. Er zijn boegbeelden voor regionale samenwerking nodig die bijdragen aan het besef 
dat samenwerking meerwaarde oplevert. 

Tot slot geven respondenten aan dat economische componenten en financieel gewin ook 
factoren van invloed zijn. Hierin kunnen provinciale en Rijkswetgeving, waaronder subsidies, 
financieringsvormen of provinciaal regiobeleid, een rol spelen. Een gezamenlijke regionale 
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agenda wordt ingezet om de regionale economie te laten groeien en opbrengsten van 
investeringen te optimaliseren, of juist om financieel nadelige gevolgen te verkleinen en 
de kans op een achterblijvende economie te verkleinen. Tabel 6.2 is een overzicht van de 
samengevatte en geprioriteerde factoren die van invloed zijn op de agendavorming in regionale 
samenwerkingsverbanden in krimpgebieden. Kijkend naar de spreiding binnen de prioritering 
die aan de zes factoren is toegekend, valt op dat de meeste eensgezindheid bestaat over de 
eerste (erkenning van de krimpopgave) en de laatst geprioriteerde factor (financieel gewin), met 
een standaarddeviatie van respectievelijk 1,32 en 1,33. 

Tabel 6.280

Factoren die van invloed zijn op de agenda-
vorming in regionale 
samenwerkingsverbanden in Nederlandse 
krimp- en anticipeer-
regio’s (naar belangrijkheid):

Gemiddelde Standaard- 
deviatie

Variantie

1 Erkenning van de urgentie van de krimp- 
opgave en de gevolgen hiervan

2.42 1.32 1.73

2 Leiderschap van lokale bestuurders, trekkers 
of inspirators

2.63 1.52 2.30

3 Erkenning van de meerwaarde van regionale 
samenwerking

3.11 1.56 2.43

4 Economische factoren: opbrengsten van een 
sterkere regionale economie

4.05 1.47 2.16

5 Provinciaal en Rijksbeleid 4.16 1.46 2.13

6 Financieel gewin 4.63 1.33 1.77

Noten: negentien experts hebben deze vraag over de prioritering (in ronde twee) beantwoord. In de 
tweede kolom wordt het gemiddelde van alle experts op een schaal van 1 (meest belangrijk) tot 6 
(minst belangrijk) weergegeven. 

 

Kijkend naar de regionale agenda’s in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s, dan is de 
focus van de samenwerkende partijen qua inhoudelijke thema’s de afgelopen jaren verbreed. 
De interpretatie van het krimpvraagstuk heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een 
veelomvattende opgave die zich manifesteert binnen diverse thema’s: wonen, economie, 
onderwijs, bereikbaarheid, zorg, vitaliteit en leefbaarheid. Tegelijkertijd zien respondenten 
dat naast de inhoud ook de ‘toon’ van de agenda lijkt te zijn veranderd. Het ‘tegengaan van 
verlies’ heeft plaatsgemaakt voor een zoektocht naar een nieuw perspectief: een andere blik 
op krimp die leidt tot een vernieuwende manier om met ingewikkelde verdelingsvraagstukken 
om te gaan. Factoren die deze veranderingen beïnvloed kunnen hebben, zijn erkenning van 
de krimpopgave en de gevolgen ervan, en onder andere de inzet van leiderschap van lokale 
bestuurders, trekkers en inspirators. 

80 In de eerste ronde is de factor ‘politieke agendering’ ook meerdere malen genoemd. Deze is door een fout niet in 
vragenlijst van ronde twee meegenomen en blijft daarom in de bovenstaande lijst buiten beschouwing. 
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6.2.2 Meer maatschappelijke en private partijen betrokken binnen de coalitie
Welke veranderingen vonden de afgelopen tien jaren plaats met betrekking tot de 
samenstelling van de coalitie in regionale samenwerkingsverbanden? Met regelmaat noemen 
respondenten dat de coalities in de samenwerkingsverbanden breder zijn geworden, uit meer 
partners bestaan. Ze zien vooral dat de afgelopen jaren meer maatschappelijke partners 
betrokken zijn bij samenwerkingen in krimp- en anticipeerregio’s (71%, N=17). Sommige experts 
noemen dat woningcorporaties in bepaalde gevallen al eerder betrokken waren, maar dat nu ook 
zorg- en onderwijsorganisaties meedoen. Daarnaast zien respondenten dat meer ondernemers 
onderdeel zijn van de coalities (47%, N=17). Deze toename aan ondernemers wordt in verband 
gebracht met de opkomst van ‘economic boards’. Daarnaast zijn burgers en kennispartners de 
afgelopen jaren meer betrokken binnen de samenwerkingsverbanden. Opvallend is dat naar 
voren komt dat volgens sommige respondenten de overheid nu minder betrokken is dan zo’n 
tien jaren geleden, en dat ook vooral de rol van het Rijk minder op de voorgrond staat. Tabel 
6.3 is een overzicht van de samengevatte veranderingen binnen samenwerkingscoalities en de 
prioritering van de respondenten hierin. Kijkend naar de spreiding binnen de prioritering, dan is 
met name eensgezindheid over de mate van belangrijkheid van de eerste twee veranderingen 
te zien: meer maatschappelijke partijen, en private partners zijn bij de coalities betrokken 
(standaarddeviatie: respectievelijk 1,03 en 0,94). 
 
Tabel 6.3

Veranderingen (afgelopen 10 jaren) in de 
samenstelling van de partners in regionale 
samenwerkingsverbanden in Nederlandse 
krimp- en anticipeerregio’s (naar 
belangrijkheid):

Gemiddelde Standaard- 
deviatie

Variantie

1 Meer maatschappelijke partners 
(zorginstellingen, onderwijsorganisaties, 
woningcorporaties) zijn betrokken

1.59 1.03 1.07

2 Meer private partners (ondernemers, 
georganiseerd MKB) zijn betrokken

2.76 0.94 0.89

3 Meer burgerparticipatie binnen het 
regionale samenwerkingsverband

3.35 1.13 1.29

4 Kennispartners zijn belangrijker geworden 3.35 1.28 1.64

5 De overheid is minder betrokken. Zij heeft 
een meer lichte en faciliterende rol op de 
achtergrond van het samenwerkingsverband

3.94 1.39 1.94

Noten: zeventien experts hebben deze vraag over de prioritering (in ronde twee) beantwoord. In de 
tweede kolom wordt het gemiddelde van alle experts op een schaal van 1 (meest belangrijk) tot 5 
(minst belangrijk) weergegeven. 



VAN PANACEE TOT PARADOX

116

Worstelingen 
De respondenten werd tevens naar de worstelingen gevraagd die zij zien rondom de legitimatie 
van samenwerking richting de achterbannen van de coalitiepartners. Een vraag hierover zit in 
de Delphi-studie omdat dit specifiek naar voren kwam in de twee casestudies. Respondenten 
(71%, N=17) zien vooral de worsteling rondom de verantwoording richting achterbannen van 
samenwerkingspartners, vooral wanneer niet gezien wordt dat ‘het geheel meer is dan de 
som der delen’. Verder noemen ze ook een andere worsteling: samenwerking vraagt andere 
competenties en verantwoordelijkheden. Partners moeten hiervoor soms uit hun comfortzone 
stappen. Dit kan moeilijkheden veroorzaken met hun rol ten aanzien van anderen binnen de 
coalitie. Het betekent volgens sommige respondenten: het inleveren van autonomie of een 
conflict met de eigen identiteit. In Tabel 6.4 zijn de meest genoemde worstelingen samengevat 
en geprioriteerd. Binnen deze gemiddelde prioritering zijn de respondenten vooral eensgezind 
over de op één na belangrijkste worsteling: samenwerking betekent soms het inleveren van 
autonomie (standaarddeviatie: 0,92). 

Tabel 6.4 

Worstelingen rondom de verantwoording 
richting achterbannen van de 
samenwerkingspartners krimp- en 
anticipeerregio’s in Nederland (naar 
belangrijkheid):

Gemiddelde Standaard- 
deviatie

Variantie

1 Zolang niet gezien wordt dat het 
geheel meer is dan de som der delen 
(maatschappelijke meerwaarde), is 
legitimering naar de achterban altijd 
problematisch. Dit speelt nog sterker in 
krimpregio’s omdat het gaat over schaarste 
en pijnlijke keuzes

1.82 1.38 1.91

2 Samenwerking betekent soms het inleveren 
van autonomie

2.82 0.92 0.85

3 Financiële afwegingen (draait om de vraag: 
wie betaalt voor de samenwerking?)

3.00 1.24 1.53

4 De positie van gemeenteraden binnen  
regionale samenwerkingsverbanden zorgt 
voor spanning: het zogenoemde demo- 
cratische gat

3.18 1.25 1.56

5 Samenwerken vraagt soms om andere 
competenties en verantwoordelijkheden van 
de betrokkenen

4.18 1.15 1.32

Noten: zeventien experts hebben deze vraag over de prioritering (in ronde twee) beantwoord. In de 
tweede kolom wordt het gemiddelde van alle experts op een schaal van 1 (meest belangrijk) tot 5 
(minst belangrijk) weergegeven



Introductie  |  Analytisch raamwerk  |  Methode  |  Casestudies  |  Delphi-studie  |  Resultaten vergeleken  |  Conclusie  |  Samenvatting

117

Maatschappelijke organisaties en ondernemers zijn volgens de respondenten de afgelopen 
jaren onderdeel gaan uitmaken van de regionale coalities. Hierbinnen blijven echter 
worstelingen zichtbaar, die druk leggen op de onderlinge samenwerking en verantwoording 
richting de achterbannen. Samenwerking betekent – volgens respondenten – soms het 
inleveren van autonomie. Wanneer overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers 
meer gaan samenwerken, betekent dat dus iets voor hun eigen rol ten aanzien van de andere 
coalitiepartijen. Partijen moeten zich binnen de regio en tot elkaar opnieuw gaan verhouden, 
in goede afstemming met hun achterban. Het is een proces dat naar verwachting tijd kost, een 
goede communicatie vraagt en dus invloed kan hebben op de samenwerking. Zeker omdat – 
volgens respondenten – gezien moet worden dat het ‘geheel meer is dan de som der delen’. 

6.2.3 Samenwerkingsstructuur op diverse manieren vormgegeven 
Welke veranderingen zijn in de afgelopen tien jaren in de manieren van samenwerken 
waar te nemen? Zijn deze formeler of juist informeler? Respondenten noemen diverse 
ontwikkelingen. Ruim de helft (53%, N=17) geeft als belangrijkste verandering aan dat er nieuwe 
samenwerkingsvormen zijn ontstaan. In de eerste ronde wordt hiervan een aantal voorbeelden 
gegeven, zoals regionale ‘development boards’ en ‘gebiedscoöperaties’ waarin onder meer 
overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen samenwerken. Tevens wordt (als tweede 
belangrijkste) gezien dat er meer afspraken in krimp- en anticipeerregio’s zijn in de vorm van 
convenanten en deals; een groter aantal afspraken met een formeler karakter. De invloed van 
de provincie speelt ook een rol, wat in sommige krimp- en anticipeerregio’s leidde tot formelere 
afspraken. Daarnaast is binnen samenwerkingsvormen meer aandacht voor het tot bloei laten 
komen van burgerinitiatieven, ofwel burgerparticipatie. Tabel 6.5 is een overzicht van de meest 
genoemde ontwikkelingen binnen de manier of structuur van samenwerken en de prioritering 
die de respondenten hier in ronde twee aan gaven. Kijkend naar de mate van spreiding dan 
zijn er niet veel verschillen te zien. De prioritering die de respondenten afzonderlijk hebben 
gegeven, liggen relatief dicht bij het gemiddelde. Hieruit is af te leiden: de respondenten zijn 
vrij eensgezind. 
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Tabel 6.5

Veranderingen in de afgelopen tien jaren 
in de vorm/manier van samenwerken in 
Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s 
(naar belangrijkheid):

Gemiddelde Standaard- 
deviatie

Variantie

1 Er zijn meer nieuwe samenwerkingsvormen 
ontstaan: triple helix-verbanden (zoals  
‘regional development boards’) en 
gebiedscoöperaties

1.88 1.02 1.04

2 Er worden meer afspraken gemaakt in de 
vorm van convenanten en deals

2.12 0.90 0.81

3 Meer invloed van de provincie leidde tot 
verandering in de samenwerkingsstructuur

2.47 0.92 0.84

4 Er is meer aandacht voor burgerparticipatie 3.53 0.85 0.72

Noten: zeventien experts hebben deze vraag over de prioritering (in ronde twee) beantwoord. In de 
tweede kolom wordt het gemiddelde van alle experts op een schaal van 1 (meest belangrijk) tot 4 
(minst belangrijk) weergegeven. 

In de antwoorden uit de eerste ronde op de vraag of de respondenten een duidelijke 
verschuiving richting formele of juist informele manier van samenwerking waarnemen, 
is geen consensus. Het valt op dat respondenten verschillend denken over het meer of 
minder formeel worden van samenwerkingsafspraken. Enerzijds wordt een toename van 
formelere afspraken geconstateerd door bovengenoemde veranderingen, maar ook door de 
beschikbaarheid van financiële middelen, professionalisering van zogenoemde ‘regiotafels’ en 
aandacht vanuit het Rijk. Anderzijds noemen respondenten dat de samenwerking in sommige 
krimp- en anticipeerregio’s meer op informele wijze is gaan plaatsvinden, in verband met 
het verliezen van de formele status van ‘stadsregio’ en omdat er stevige bezwaren zijn en 
zelfs een sterke allergie is in relatie tot institutionaliseren. De formele inzet verschuift naar 
lobbywerkzaamheden of zelfs fusie van partijen, zodat informele samenwerking vooral kan 
gaan over het ‘gezamenlijk zoeken naar belangen’. 

Een eenduidige toename in formele of informele samenwerkingsverbanden is niet op te maken 
uit de antwoorden die de respondenten in deze studie geven. Kijkend naar de belangrijkste 
veranderingen die volgens hen in de afgelopen jaren binnen de structuur van samenwerken 
plaatsvonden, hebben deze vooral betrekking op verschillende manieren van vormgegeven van 
de samenwerking: triple helix-verbanden, gebiedscoöperaties, convenanten en deals. Dit kan 
erop wijzen dat in krimpregio’s de afgelopen jaren is nagedacht over een geschikte manier van 
samenwerken én dat serieus gekeken is hoe de intentie tot samenwerking een duurzamer of 
langdurig karakter kan krijgen. 

6.2.4 Minder ‘krimpgerelateerde’ budgetten
Welke ontwikkelingen zijn de afgelopen tien jaren met betrekking tot beschikbare middelen 
voor samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anticipeergebieden waar te nemen? 
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Als belangrijkste ontwikkeling noemen respondenten dat er minder budgetten zijn waar ‘krimp’ 
op staat, maar dat middelen in toenemende mate gerelateerd worden aan andere thema’s, 
zoals zorg en economie. Een specifiek genoemd voorbeeld is Groningen, waar middelen 
beschikbaar kwamen in relatie tot de aardbevingen. De beschikbare middelen voor regionale 
samenwerkingsverbanden in krimpgebieden hangen ook af van de mate van provinciale 
investeringsmogelijkheden. Als derde ontwikkeling noemen respondenten dat nationaal en 
vanuit de Europese Unie meer aandacht (dan tien jaren geleden) is voor regio’s, en hierdoor 
zijn meer financiële middelen beschikbaar voor regionale samenwerkingsverbanden in krimp- 
en anticipeerregio’s. Tot slot wordt door de respondenten genoemd dat met betrekking tot 
de inzet van hulpbronnen (middelen) gestreefd wordt naar meer gelijkwaardige posities 
binnen samenwerkingsverbanden in krimp- en anticipeerregio’s. Dit is terug te zien in meer 
gelijkwaardigheid in de inbreng van middelen per deelnemer. 

Sommige respondenten plaatsen bij deze vraag de kanttekening dat ze weinig zicht op hebben 
op budgetten in krimp- en anticipeerregio’s, dat ze geen duidelijke ontwikkelingen waarnemen 
of dat dit sterk verschilt per regio. In Tabel 6.6 zijn de meest genoemde veranderingen ten 
aanzien van de beschikbare middelen samengevat en geprioriteerd. In de prioritering van de 
veranderingen zijn de respondenten vrij eensgezind. Hierbij springt de op één na belangrijkste 
verandering eruit: de beschikbaarheid van provinciale investeringsmogelijkheden (standaard- 
deviatie: 0,78). 

Tabel 6.6

Veranderingen in de afgelopen tien 
jaren in de beschikbare middelen binnen 
samenwerkingsverbanden in Nederlandse 
krimp- en anticipeerregio’s (naar 
belangrijkheid):

Gemiddelde Standaard- 
deviatie

Variantie

1 Er zijn minder budgetten waar ‘krimp’ op 
staat. Budgetten zijn meer gerelateerd aan 
andere thema’s zoals zorg en economie

1.76 0.94 0.89

2 De beschikbaarheid van middelen hangt af 
van de rol die de provincie inneemt en de 
provinciale investeringsmogelijkheden

2.18 0.78 0.62

3 Er zijn meer financiële middelen beschikbaar 
omdat er landelijk meer aandacht is voor 
regio’s

2.71 1.07 1.15

4 Er is een duidelijk streven naar 
meer gelijkwaardige posities binnen 
samenwerkingsverbanden en daarmee ook 
een streven naar meer gelijkwaardigheid in 
inbreng per deelnemer

3.35 0.97 0.93

Noten: zeventien experts hebben deze vraag over de prioritering (in ronde twee) beantwoord. In de 
tweede kolom wordt het gemiddelde van alle experts op een schaal van 1 (meest belangrijk) tot 4 
(minst belangrijk) weergegeven. 
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De respondenten zijn vrij eensgezind over de ontwikkeling van minder aan krimp gerelateerde 
budgetten binnen de samenwerkingsverbanden in krimp- en anticipeergebieden. In de 
afgelopen tien jaren zijn meer koppelingen met andere thema’s gemaakt, zoals economie en 
zorg. Een verklaring voor deze ontwikkeling zou gevonden kunnen worden in de ontwikkelingen 
die de agenda de afgelopen jaren doormaakte (zie paragraaf 2.1), waarin sprake is van een 
verbreding en dus een breed spectrum aan thema’s. Een gevolg hiervan kan een specifieke 
koppeling tussen thema en budget zijn. Verder is het opvallend dat niet alleen de partijen 
binnen de regionale coalitie, maar ook de provincie en het Rijk de afgelopen jaren van invloed 
zijn geweest in relatie tot de beschikbare middelen. 

6.3 Paradox van regionale samenwerking 

Een van de observaties vanuit de casestudies is dat zich in de ontwikkeling van regionale samen- 
werking in de twee onderzochte regio’s een ‘paradox’ van samenwerking lijkt af te tekenen. 
De ervaren urgentie aangaande de krimpopgaven vraagt om een informeel regionaal 
samenwerkingsverband waarmee buiten de gebaande paden een gezamenlijke aanpak kan 
worden gehanteerd. Echter, het blijkt dat de gezamenlijke agenda rondom krimpopgaven zo 
complex is dat onder de samenwerkende partijen behoefte ontstaat aan formalisering. Dit om 
onder meer een breed draagvlak te krijgen voor pijnlijke beslissingen. In de praktijk lijkt deze 
formalisering juist tot minder urgentie voor de krimpopgaven, inhoudelijke discussies en een 
gebrek aan betrokkenheid te leiden. De energie loopt uit de samenwerking en hierdoor ontstaat 
wederom de behoefte aan informeel samenwerken. Deze observatie is in deze woorden 
voorgelegd aan de respondenten. Op de vraag of er sprake is van een dergelijke ‘paradox van 
lichte samenwerking’ in regionale samenwerkingsverbanden in andere Nederlandse krimp- en 
anticipeerregio’s bestaat geen eenduidig antwoord. Sterker nog, de antwoorden lopen zeer 
uiteen en zijn moeilijk samen te vatten. Dit is ook de reden dat deze vraag in ronde twee 
(prioritering) niet is teruggekomen. De zienswijzen van de experts over deze paradox zijn echter 
relevant, en daarom gaat deze paragraaf hier kort op in. 

Op de vraag of er sprake is van herkenning van een dergelijke paradox heeft een meerderheid 
van de respondenten (64%, N=29) het antwoord ‘ja’ gegeven.81 Respondenten geven aan dat 
de meerwaarde van de regionale samenwerking vooral wordt ervaren wanneer men ‘samen de 
schouders eronder zet’. Een volgende stap zetten, ‘boter bij de vis doen’ (investeren, autonomie 
inleveren) en ‘man en paard noemen’, leiden tot uitstel en terugtrekgedrag. Knelpunten 
ontstaan wanneer het gesprek dat informeel gevoerd is, ingepast moet worden in formele 
besluitvorming en bij toetsing aan democratische principes. Er is bijvoorbeeld herkenning 
van de (hierboven beschreven) paradox binnen de woningmarkt. Een van de respondenten 
geeft aan: “Door informele samenwerking komt er weinig van de grond, maar als je het gaat 
formaliseren, lopen de marktpartijen weg en komt alles weer neer op politieke spelers. Om 
ergens te komen, moeten alle partijen toch aangehaakt blijven, dus heb je weer een informeel 

81 Dit is wellicht een vertekend beeld omdat een aantal respondenten aangaven geen ‘ja’ of ‘nee’ te kunnen geven. De 
optie ‘weet ik niet’ was niet beschikbaar.
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netwerk nodig.” Ook wordt aangegeven dat de ontwikkeling van de paradox gevoed wordt door 
‘lokaal verlies’: “formalisering van de regionale samenwerking, kan die lokale betrokkenheid 
ontmoedigen. Vooral in het ‘populaire discourse’ (media, politieke debatten) krijgt het 
lokaal verlies vaak grote aandacht, terwijl het beter zou zijn nadruk te leggen op het feit dat 
het ‘verlies’ vooral ‘verandering’ is en dat het veranderend gedrag van bewoners (inclusief 
regionalisering en mondialisering) daaraan bijdraagt.” Anderen herkennen wel dat formalisering 
een negatieve impact heeft op de betrokkenheid bij de samenwerking, maar of dit tot minder 
urgentie voor de krimpopgaven leidt, is volgens hen de vraag.

Respondenten die ‘nee’ antwoorden (36%, N=29) zien geen paradox en geven bijvoorbeeld aan 
dat ze niet herkennen dat formalisering leidt tot minder urgentie: “formalisering wordt juist 
gewild omdat het gemeenten bindt aan samen gemaakte afspraken.” Of: “ook in een formeel 
samenwerkingsverband kan buiten de gebaande paden naar oplossingen worden gezocht. En 
omgekeerd: informele samenwerkingsverbanden leiden niet automatisch tot meer creatieve 
oplossingen.” 

Wat betreft mogelijkheden om deze paradox van lichte samenwerking in regionale 
samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s te voorkomen of op 
te heffen, geven respondenten verschillende mogelijkheden aan. Een ‘tussenvorm’ waarbij 
gebruikgemaakt wordt van formele én informele samenwerking zou kunnen werken: “soms is 
wel beslissingsbevoegdheid nodig of juist ruimte om vrij te kunnen experimenteren.” Tevens 
geven respondenten aan dat ‘druk van buitenaf’ (bijvoorbeeld regie door provincie) kan helpen 
om impasses van lichte samenwerking te doorbreken. Daarnaast kan men per project bekijken 
wat het beste zou werken: formeel of informeel organiseren. 

Het grootste deel van de respondenten (68%, N=29) acht een samenwerkingsvorm ergens 
tussen informeel en formeel in als het meest wenselijk (score 4, 5, 6), zie Figuur 6.2. 
Toelichtingen bevestigen dit: “best of both worlds”, “zo informeel als maar kan en zo formeel 
als moet”, het zal altijd een “golfbeweging” zijn en “hard op inhoud en zacht op relaties”. 
Tevens geven respondenten aan dat de vorm afhangt van de doelstellingen en de aard van 
de samenwerking. Het is dus ‘maatwerk’ dat afhankelijk is van het dossier of de regionale 
situatie. “Licht en informeel beantwoordt meer aan de behoeften van vele maatschappelijke 
partners. Samenwerking met gemeenten is soms wel meer gebaat bij formaliteit.” In relatie tot 
de krimpopgaven wordt gezegd dat de samenwerkingsvorm niet te zwaar moet zijn, maar wel 
voldoende om de ‘urgentie en serieusheid’ te voelen. Een andere respondent zegt hierover: 
“om krimpvraagstukken aan te kunnen pakken, moeten lastige keuzes worden gemaakt. 
Krimp brengt ingewikkelde verdelingsvraagstukken met zich mee. De mate waarin er hierover 
consensus is bij de partijen bepaalt of je met een lichte of zware samenwerking toekunt. Bij 
grote onderlinge belangentegenstellingen kunnen zwaardere structuren effectiever zijn. Veel 
hangt af van de institutionele ontwikkelingen van een regio.” 
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Figuur 6.2 Vorm van samenwerking (licht en informeel, zwaar en formeel of ergens daar tussenin) 
meest wenselijk geacht voor regionale samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anti-
cipeerregio’s (0=informeel, 10=formeel, N=29)

Dat onder de respondenten geen eenduidige herkenning of ontkenning van de ‘paradox 
van lichte samenwerking’ bestaat, kan duiden op een te weinig overtuigende redenatie 
of onderbouwing. Het kan ook verklaard worden doordat de ontwikkeling van regionale 
samenwerking in krimp- en anticipeerregio’s in algemene zin te complex is om hier een 
algemeen standpunt over in te nemen. Dit laatste klinkt aannemelijk, gezien de toelichting die 
respondenten geven. Hierin wordt door velen een ‘grijs gebied’ beschreven, dat ligt tussen een 
informele en formele vorm van samenwerking in, waarbij sprake is van een ‘golfbeweging’ en 
waarbij maatwerk geleverd moet worden om per regio te kijken welke vorm van samenwerking 
past bij de context, de opgaven en de samenwerkingspartners. De mate van consensus over 
ingewikkelde keuzes of verdelingsvraagstukken lijkt een bepalende factor voor het bepalen van 
de gewenste vorm van samenwerking. 

6.4 Aanbevelingen voor samenwerkingspartners 

Wat zou u partners binnen de regionale samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en 
anticipeerregio’s aanbevelen? Met deze vraag sloot de Delphi-studie af, met als doel input 
te genereren voor een set aan handreikingen voor samenwerkingspartners in krimpregio’s. 
Experts komen met een lijst van diverse aanbevelingen, waarbij ‘maatwerk leveren’ als de 
belangrijkste wordt geacht (44%, N=17). Hierbij staat een werkwijze centraal waarbij de inhoud 
(en dus de agenda) leidend is en daarna bijpassende structuren volgen. Als tweede wordt van 
belang geacht dat samenwerkingspartners voorbij de ‘eigen kerktoren’ kijken en het regionale 
belang vooropstellen (33%, N=17). Luisteren naar elkaar zodat je gezamenlijkheid kunt vinden en 
verschillen kunt accepteren, staat op nummer drie. Hierbij geven respondenten aan dat het van 
belang is het eens te worden over informatie en ontwikkelingen, nieuwsgierig naar de ander te 
zijn en met elkaar te communiceren over kansen. “Ga eens een week op elkaars stoel zitten”, 
zegt een van de respondenten. De vierde aanbeveling betreft een procesafspraak: heldere 
samenwerkingsafspraken over monitoring en verantwoording. De andere vijf aanbevelingen 
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gaan over de samenstelling van coalitie, kennisontwikkeling en onder meer verdeling van de 
winst, zie hiervoor onderstaande Tabel 6.7. Kijkend naar de spreiding binnen de bovenstaande 
prioritering, dan bestaat de meeste eensgezindheid over de prioritering van aanbeveling 
nummer 5, gevolgd door de aanbevelingen 8, 2 en 1. 

Tabel 6.7 

Aanbevelingen voor partners in regionale 
samenwerkingsverbanden in Nederlandse 
krimp- en anticipeerregio’s (naar 
belangrijkheid):

Gemiddelde Standaard- 
deviatie

Variantie

1 Maatwerk leveren: werk in wisselende 
coalities. Stel de opgaven en visie centraal 
en ga dan na welke besluitvormingsstructuur 
nodig is om tot uitvoering te komen

2.44 1.86 3.47

2 Kijk voorbij eigen kerktoren. Houd niet 
vast aan oude beelden en structuren. Kijk 
naar het brede belang in plaats van eigen 
organisatie/sector/gemeente eerst

2.61 1.80 3.24

3 Luister naar elkaar zodat je gezamenlijkheid 
kunt vinden en verschillen kunt accepteren

4.17 2.29 5.25

4 Maak heldere samenwerkingsafspraken over 
monitoring en verantwoording

5.06 1.99 3.94

5 Betrek betrokken burgers en laat burger- 
initiatieven ontstaan

5.5 1.57 2.47

6 Zorg dat voor iedereen wat te winnen valt 
zodat maatregelen ook verkocht kunnen 
worden aan de achterban

5.67 2.30 5.33

7 Zet meer in op kennisontwikkeling 5.94 2.46 6.05

8 Bekostig samen een onafhankelijk persoon 
die de urgentie en visie steeds bij alle 
partijen scherp op het netvlies weet te 
houden

6.67 1.76 3.11

9 Durf gemeentelijk herindeling als nood- 
zakelijke oplossingsrichting te agenderen

6.94 2.46 6.05

Noten: zeventien experts hebben deze vraag over de prioritering (in ronde twee) beantwoord. In 
de tweede kolom wordt het gemiddelde van alle experts op een schaal van 1 (meest belangrijk) tot 
9 (minst belangrijk) weergegeven. Om een zo breed mogelijk palet aan aanbevelingen te krijgen, 
is bij deze vraag een uitzondering gemaakt op de regel dat alleen antwoorden die meerdere 
keren genoemd zijn, terugkomen in de tweede ronde. Aanbevelingen met de nummers 1 – 4 
zijn samengevatte antwoorden die in meervoud in ronde 1 genoemd zijn. Aanbevelingen met de 
nummers 5 – 9 zijn slechts een enkele keer genoemd in de eerste ronde, maar werden van belang 
geacht om toch opgenomen te worden in de prioritering van ronde 2.
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Concluderend zou je kunnen stellen dat wanneer ‘maatwerk leveren’ de belangrijkste 
aanbeveling is, het lastig wordt om generieke aanbevelingen op te stellen voor de Nederlandse 
krimpregio. Toch kan je in algemene zin zeggen dat het van belang dat als het gaat om regionaal 
samenwerken, de inhoud leidend is en partijen hierbij verder kijken dan het lokale belang. 

6.5 Conclusie Delphi-studie 

In deze Delphi-studie werd een groep experts vanuit de wetenschap en de praktijk 
geconsulteerd over de ontwikkeling en interne dynamiek van regionale samenwerking in 
Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s. De respondenten zijn zeer eensgezind over de 
noodzaak van regionale samenwerking in krimp- en anticipeergebieden. Ze vinden dit van 
belang omdat krimp een opgave is welke zich op regionale schaal manifesteert, omdat lokale 
onderlinge concurrentie voorkomen moet worden en het krimpvraagstuk samenwerking tussen 
overheden en andere actoren vraagt. Over de resultaten van regionale samenwerking denken 
respondenten wisselend. Effecten zijn lastig concreet te maken, opbrengsten laten lang op 
zich wachten en lokaal belang prevaleert vaak boven regionaal belang: allemaal factoren die de 
samenwerking en dus ook het bereiken van resultaten kwetsbaar maken.

Aangaande de ontwikkeling van de agenda, coalitie, structuur, middelen binnen regionale 
samenwerkingsverbanden in anticipeer- en krimpgebieden zagen respondenten de afgelopen 
tien jaren verschillende veranderingen. De agenda binnen deze samenwerkingsverbanden 
verbreedde. Waar het voorheen vooral over ‘wonen’ ging, staan nu andere thema’s als 
economie, onderwijs, bereikbaarheid, zorg en leefbaarheid op de agenda. Tevens veranderde 
de ‘toon’: samenwerkende partijen zoeken naar nieuwe kansrijke perspectieven in plaats van te 
streven naar het tegengaan van verlies. Deze agendaveranderingen zouden te maken kunnen 
hebben met meer ‘erkenning van de urgentie van de krimpopgave en de gevolgen hiervan’, 
hetgeen respondenten als belangrijkste factor van invloed op de agendavorming aanwijzen. Met 
betrekking tot de coalitie zagen respondenten dat in de afgelopen jaren meer maatschappelijke 
partners én meer private partners betrokken waren binnen de samenwerkingsverbanden. 
Hiertoe wordt een worsteling gezien met de legitimatie van de samenwerking richting 
achterbannen. Democratische legitimatie is problematisch zolang niet gezien wordt dat 
het geheel meer is dan de som der delen. Dit speelt nog sterker in krimpregio’s, omdat het 
daar vaak gaat over schaarste en pijnlijke keuzes. Daarnaast speelt mee dat samenwerking 
soms betekent dat je autonomie moet inleveren, en dit is niet altijd eenvoudig. Binnen de 
structuur van samenwerken zien respondenten verschillende ontwikkelingen – bewegingen 
van samenwerkingspartners richting meer formele samenwerkingsafspraken, maar ook 
richting meer informele afspraken. Ze geven vooral aan dat de afgelopen tien jaren nieuwe 
samenwerkingsvormen zijn ontstaan: regional development boards, gebiedscoöperaties, 
convenanten en deals. Qua middelen zijn er minder budgetten waar het label ‘krimp’ aan hangt. 
Budgetten zijn meer gerelateerd aan andere thema’s, zoals zorg en economie. Wellicht houdt dit 
verband met de eerdergenoemde bredere agenda. Daarnaast zijn de investeringsmogelijkheden 
van de provincie en het Rijk van invloed bij de beschikbaarheid van middelen binnen de 
regionale samenwerkingsverbanden. 
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Een meerderheid geeft aan de ‘paradox van lichte samenwerking’ in krimpgebieden te 
herkennen, maar hierover bestaat geen brede consensus. Knelpunten ontstaan wanneer 
informele processen ingepast moeten worden in formele besluitvorming en democratische 
principes. Daardoor kan de betrokkenheid afnemen. Of dit betekent dat de urgentie voor het 
krimpvraagstuk afneemt, is volgens respondenten echter de vraag. 

De belangrijkste twee aanbevelingen die tot slot de respondenten aan de samenwerkings-
partners meegeven, gaan over de agendavorming van regionale samenwerkingsverbanden 
in krimpgebieden. De inhoud en het gedeelde belang moeten leidend zijn; samenwerkings-
structuren volgen later en maatwerk is geboden. Respondenten adviseren daarnaast om binnen 
de coalitie goed naar elkaar te luisteren, verschillen te accepteren en mogelijk burgers te 
betrekken. Ook is volgens hen van belang om te zorgen dat voor alle partners iets te ‘winnen’ 
valt, zodat de samenwerking te legitimeren is bij de achterbannen. 

Concluderend, regionale samenwerking in krimpgebieden is noodzakelijk, maar gaat in de 
praktijk niet vanzelf. Experts laten zien dat de afgelopen tien jaren regionale samenwerkings-
verbanden zich ontwikkeld hebben op agendavorming, samenstelling van de coalitie, formaliteit 
van samenwerkingsafspraken en de inzet van middelen. Hierbinnen lijkt zich in krimpgebieden 
een continue zoektocht af te tekenen naar een passende manier om de bereikte mate van 
consensus over ingewikkelde (verdelings)vraagstukken vorm te geven. 
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7. RESULTATEN VERGELEKEN: PATRONEN IN DE 
INTERNE DYNAMIEK

In de voorgaande drie hoofdstukken zijn de regionale regimes in de Achterhoek en Hoeksche  
Waard geanalyseerd en zijn de uitkomsten teruggelegd aan een groep experts in de Delphi-
studie. Dit hoofdstuk is daarop een vervolg. In dit hoofdstuk vergelijk ik de interne dynamiek 
in regionale regimes in krimpgebieden, door per kernelement de casussen en uitkomsten 
van de Delphi-studie naast elkaar te leggen. Per kernelement vergelijk ik de ontwikkelingen 
door de jaren heen. Dit hoofdstuk beantwoordt vragen zoals: waar zitten gelijkenissen 
tussen de Achterhoek en de Hoeksche Waard? Op welke vlakken verschillen de regimes van 
elkaar? Wordt dit door de groep experts in de Delphi-studie herkend voor andere regio’s in 
Nederland?

7.1 Agenda: van demografische krimp naar economisch perspectief 

7.1.1 Van verdelingsvraagstuk naar wenkend perspectief
De regionale regimes in de Achterhoek en de Hoeksche Waard starten vanuit een verschillende 
urgentie. In de Achterhoek gaan partijen samenwerken om de gevolgen van de economische 
crisis het hoofd te bieden, niet veel later wordt de belangrijkste opgave op de agenda 
demografische krimp. In de Hoeksche Waard zien partijen een demografische ‘crisis’ aankomen 
en willen ze hierop anticiperen. Beide casussen hebben dus een krimpagenda, een agenda 
die zich richt op de (verwachte) demografische opgaven: een langetermijnperspectief. De 
krimpagenda’s zijn ‘brede’ agenda’s. De coalitie in de Achterhoek kiest voor: innovatieve 
en duurzame economie, een vitale leefomgeving, slim en snel verbinden en een kansrijk 
platteland.82 De coalitie in de Hoeksche Waard zet in op vergelijkbare thema’s: economie en 
arbeidsmarkt, onderwijs, wonen en zorg, voorzieningen en leefbaarheid. Binnen de projecten 
die onder deze agenda’s vallen, worden besluiten genomen over bijvoorbeeld de samenvoeging 
van basisscholen, strategische woningbouwlocaties of in welke kernen bepaalde voorzieningen 
open zouden blijven. Het zijn besluiten die allemaal in meer of mindere mate gaan over 
verdelingsvraagstukken. De groep experts in de Delphi-studie constateert ook de ontwikkeling 
van een ‘brede’ agenda in krimpregio’s. De experts benoemen dat de gezamenlijke agenda 
binnen samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s zich richt op 
thema’s zoals wonen, economie, onderwijs, bereikbaarheid, zorg, vitaliteit en leefbaarheid. 

Opvallend is dat in de loop van de jaren agenda’s in zowel de Achterhoek als de Hoeksche 
Waard zich ontwikkelen in de richting van economische opgaven en perspectieven. In de 
Achterhoek sturen de samenwerkende partijen hier nadrukkelijk op door hun agenda te richten 
op de ontwikkeling van Smart Industry (zie: paragraaf 4.4). Krimp is volgens betrokkenen niet 
hetgeen een ‘wenkend perspectief’ biedt. De samenwerkende partijen in de Hoeksche Waard 
communiceren de verandering die de agenda doormaakt minder nadrukkelijk. De verschuiving 

82 Onder het mom van keuzes maken kiest de coalitie in de Achterhoek twee jaren later voor een agenda bestaande uit 
de drie thema’s: wonen, werken en bereikbaarheid.
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is echter zichtbaar doordat in de loop der jaren meer economisch gerelateerde projecten 
op de agenda komen (zie: paragraaf 5.4).83 Ook geeft de samenwerkingscoalitie – net als in 
de Achterhoek – aan op zoek te zijn naar een ‘wenkend perspectief’. Of zoals een van de 
coalitiepartijen tijdens een vergadering formuleert: “van krimpdenken naar vitaliteitsdenken” 
(SHW7). De gesprekken die worden gevoerd over het oprichten van een Economic Board in 
de Hoeksche Waard lijken deze economische verschuiving binnen de agenda te onderstrepen. 
De groep experts die bevraagd is in de Delphi-studie herkent de afgelopen tien jaren een 
verschuiving in thema’s op de agenda in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s. Ook de 
zoektocht naar nieuwe perspectieven in plaats van de neiging om ‘verlies tegen te gaan’, is 
herkenbaar voor hen. Tegelijkertijd zijn in beide regio’s, vooral bij niet-overheidspartijen, zorgen 
waar te nemen over de verschuiving binnen de samenwerkingsagenda’s. In de zoektocht naar 
het nieuwe perspectief verdwijnen de sociaal-maatschappelijke thema’s naar de achtergrond. Er 
zijn zorgen over of voldoende aandacht blijft bestaan voor de bewustwording en urgentie van 
de maatschappelijke gevolgen van krimp, bijvoorbeeld voor de leefbaarheid in de regio.

In Figuur 7.1 is op basis van documentstudie voor het kernelement ‘agenda’ de relatieve verdeling 
van thema’s weergegeven voor de Achterhoek (bovenste rij) en de Hoeksche Waard (onderste rij). 
In beide regio’s zijn de laatste twee diagrammen vergelijkbaar. De focus van de agenda verandert 
van een sterke focus op krimp naar een agenda waar ook economische opgaven nadrukkelijk naar 
voren komen. De startpunten van de agenda’s in beide regimes zijn echter verschillend.
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Figuur 7.1 Kernelement ‘agenda’ in spindiagrammen Achterhoek (bovenste rij) en Hoeksche Waard 
(onderste rij). Noot: hoewel optisch de invulling van de elementen hetzelfde lijkt, kunnen er in de 
percentages verschillen zitten, zie hoofstuk 3 

83 Naast dat partijen van mening zijn dat het onderwerp krimp weinig perspectief biedt, zou het wellicht ook verband 
kunnen hebben met het verlangen dat de samenwerkende partijen in de Achterhoek lijken te hebben naar de energie, het 
enthousiasme en wellicht ook de eenvoud van het economische aanvalsplan waar mee ze de samenwerking startten.
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7.1.2 Krimpagenda door nationale en provinciale overheden omarmd
In de regimes in zowel de Achterhoek als de Hoeksche waard erkennen het Rijk en de 
provincies het regionale samenwerkingsverband. De Rijksoverheid laat met een ‘agreement/
letter of support’ in eerste instantie zien dat deze de agenda’s steunt. Later worden de 
samenwerkingsagenda’s van de regimes als basis gebruikt voor het opstellen van de 
samenwerkingsovereenkomsten die het Rijk in het kader van het Actieplan Bevolkingsdaling 
met zogenoemde krimp- en anticipeerregio’s aangaat. De erkenning vanuit de provincie 
Gelderland voor Achterhoek Agenda 2020 en vanuit de provincie Zuid-Holland voor het 
Pact van de Waard krijgt vorm door het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het 
faciliteren van het proces, het ontwikkelen van kennis en concrete financiering van projecten. 
Hoewel de samenwerkingspartijen dit als blijk van waardering voor het samenwerkingsverband 
ervaren, heeft dit ook een ander effect op de samenwerking. Het lijkt druk te leggen op 
de onderlinge verhoudingen binnen de coalities en roept vragen op als ‘wie gaat over dit 
overheidsgeld?’ en ‘hoe regelen we hiervoor democratische verantwoording?’ Tijdens een van 
de interviews wordt hierover gezegd dat deze financiële steun suggereert dat je als initiatief 
of project alleen provinciale of Rijksubsidie ontvangt als je onder de samenwerkingsagenda 
van het regime valt. Het grote aandeel aan financiële steun door hogere overheden op het 
samenwerkingsproces is goed terug te zien in de laatste fase van de ontwikkeling van het 
regime in de Achterhoek (zie paragraaf 7.4), wanneer de middelen volledig bestaan uit subsidies 
(Krimpgelden, Gelderse Gebiedsopgaven).

Er zijn ook verschillen in de betrokkenheid van de nationale en provinciale overheid en de 
regimes in de Achterhoek en de Hoeksche Waard. In de Achterhoek werkt men al samen 
wanneer bij de samenwerkende partijen de demografische opgaven onder de aandacht komen. 
Het Rijk agendeert de krimpopgave in deze periode in verschillende regio’s in Nederland, in 
het kader van het Actieplan Bevolkingsdaling. Uit de data komt niet direct naar voren of er 
een verband bestaat tussen de aanpak van het Rijk en de bewustwording van de opgaven bij 
de coalitie in de Achterhoek. Dit is anders in de Hoeksche Waard. Hier starten de provincie 
Zuid-Holland en het Rijk een Anticipeerprogramma, met als doel bewustwording van de 
demografische veranderingen in de regio. Tijdens de interviews komt naar voren dat de 
bijeenkomsten en publicaties die vanuit dit programma tot stand komen, bijdragen aan een 
grotere urgentie voor het thema krimp. De provincie Zuid-Holland en het Rijk lijken dus in de 
agendering van de krimpopgave een grote rol te hebben gespeeld. Provinciaal en Rijksbeleid 
is volgens de groep experts een van de factoren die van invloed zijn op de agendavorming in 
krimp- en anticipeerregio’s in Nederland. Hoewel beide regio’s dus agenda’s ontwikkelingen 
waarin de krimpopgaven centraal staan, lijkt de manier waarop deze thematiek op het netvlies 
van samenwerkende partners komt te verschillen. 

Concluderend, in beide regimes verschuift binnen de samenwerkingsagenda de focus op 
demografische krimp naar een economisch perspectief. Ook experts zien deze verschuiving: 
de zoektocht ‘om verlies, als gevolg van krimp, tegen te gaan’ maakt ruimte voor een gedeeld 
‘wenkend perspectief’. Wat betekent dit? Ik constateer twee zaken. In de agenda’s is terug te 
zien dat demografische krimp veelal leidt tot verdelingsvraagstukken. Deze blijken als basis voor 
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de samenwerkingsagenda niet voldoende, waardoor partijen gaan zoeken naar een positiever 
perspectief. Daarnaast is sprake van een zeer ‘brede’ agenda rondom krimp. Daar bedoel ik 
mee: de interpretatie van het krimpvraagstuk is in de loop van de tijd ontwikkeld tot een 
veelomvattende opgave die zich manifesteert binnen diverse thema’s. Het behandelen van al 
deze thema’s binnen één agenda levert een zekere mate van complexiteit op, zodra je overgaat 
tot concrete uitwerking. Partijen lijken daarom gedurende het samenwerkingsproces te neigen 
naar een scherpere focus, zoals enkel een economische agenda. 

7.2 Coalitie: van publiek-privaat naar een grotere rol voor overheden  

7.2.1 Publiek-private en actiegerichte krachtenbundeling
In zowel de regimes in de Achterhoek als in de Hoeksche Waard maken overheden, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties deel uit van de coalitie. Deze publiek-
private coalities worden door de groep experts ook in andere samenwerkingsverbanden in 
krimpgebieden in Nederland herkend, zo blijkt uit de Delphi-studie. De experts benoemen dat 
de afgelopen tien jaren samenwerkingscoalities in krimpgebieden breder zijn geworden, ofwel 
ze bestaan uit meer maatschappelijke en private partners dan voorheen. Bij de start van de 
regimes in de Achterhoek en de Hoeksche Waard spelen informele onderlinge relaties een grote 
rol. In de Achterhoek is in 2008 de urgentie van de economische crisis zo groot dat bestuurders 
vanuit de overheden en ondernemers letterlijk ‘achter de schermen’ de eerste afspraken maken 
om de handen ineen te slaan. Tijdens interviews beschrijven betrokkenen uit die tijd ook dat 
‘mensen het verschil maken’, men ‘elkaar iets gunt’ en een ‘vorm van gelijkwaardigheid’ hierin 
voelde (RA21; RA11; RA7; RA19). In de Hoeksche Waard geven betrokkenen eveneens aan dat 
informele netwerken van groot belang zijn in de samenwerking binnen het regime: ‘men kent 
elkaar’ (RHW11). 

Wat tevens opvalt, is dat de samenwerkende partijen in de Achterhoek en den Hoeksche Waard 
in deze beginperiode voor wat betreft naamgeving van de coalitie kiezen voor ‘actiegerichte’ 
termen als: Stormberaad en Bende van Acht. Deze termen lijken te corresponderen met de 
‘energieke’ titels die de samenwerkende partijen geven aan hun eerste agenda’s: Aanvalsplan 
Achterhoek Authentiek Anders en Hoeksche Waard Toekomstwaardig. In de volgende fasen 
krijgen de coalities in beide casussen ‘formelere’ namen. In de Achterhoek is dat de ‘drie O’s’, 
die staan voor ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. In de Hoeksche 
Waard noemt de coalitie zich het Pact van de Waard, gelijk aan de titel van het convenant. In de 
derde fase lijkt in Achterhoek de behoefte aan de actiebereidheid zich te vertalen in de invulling 
maar ook titel van de agenda: Uitvoeringsagenda. Nog veelzeggender is de ondertitel: D’ran! 
Stappen zetten, gewoon doen! De naam van de coalitie verandert in deze periode niet. 

Na een actiegerichte start rijzen gaandeweg het samenwerkingsproces bij de coalitiepartijen 
in beide regimes steeds meer vragen over een juiste vertegenwoordiging van de achterban: 
namens wie spreken wij? In zowel de Achterhoek als de Hoeksche Waard is een aantal 
bestuurders vertegenwoordigd in de stuurgroep, maar geldt niet dat één bestuurder spreekt 
namens alle maatschappelijke organisaties. Daarnaast wordt door betrokken stuurgroepleden 
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aangegeven dat wanneer ze een helder gedefinieerde achterban met leden vertegenwoordigen, 
ze deze niet voor elk vraagstuk kunnen raadplegen omdat daar de organisatorische middelen 
niet voor zijn. Discussies hierover komen in beide casussen in de observaties en tijdens de 
interviews naar voren (RA21, RA14, RA22, SA2, RA5, RHW1). Het lijkt nauw verband te houden 
met de ‘structuurdiscussies’ die eveneens gevoerd worden (zie: paragraaf 7.3). 

Wanneer de spindiagrammen van beide regio’s naast elkaar worden gezet (zie Figuur 7.2), valt 
in de Achterhoek de beweging op die de deelname van ondernemers binnen de samenwerking 
maakt. In het derde diagram (bovenste rij) neemt het aandeel ondernemers af, om in het laatste 
diagram van de rij weer toe te nemen. Een toename van het aantal ondernemers in regionale 
samenwerkingsverbanden in krimpgebieden wordt ook door sommige experts in de Delphi-
studie gezien en in verband gebracht met de opkomst van economic boards in de afgelopen 
jaren. In de Hoeksche Waard is (in de laatste drie fases) ook een beweging te zien waarbij 
de deelname van ondernemers afneemt en die van overheden toeneemt (zie: derde diagram 
onderste rij). 
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Tot slot valt in de vergelijking van de coalities en de ontwikkeling binnen de coalities op dat ze 
in de Achterhoek op een gegeven moment een onafhankelijk persoon hebben ingevlogen om 
de coalitie voor te zitten. In de daaropvolgende fases in het proces van samenwerken bleef de 
functie van onafhankelijk voorzitter bestaan. Het Pact van de Waard kent gedurende het gehele 
proces dezelfde voorzitter. Bij de oprichting van het regime deed hij dit vanuit zijn rol bij de 
Kamer van Koophandel, maar niet lang daarna op persoonlijke titel. Het Pact van de Waard heeft 
dus ook – net als Achterhoek Agenda 2020 – een onafhankelijk voorzitter gehad. 
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7.2.2  Intergemeentelijke samenwerking legt druk op de coalitie
Zoals gezegd, de coalities van de regionale regimes in de Achterhoek en de Hoeksche Waard 
bestaan beide uit ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Hoewel de 
reguliere werkzaamheden binnen het samenwerkingsverband in de praktijk neerkomen op 
een kleinere groep partijen, bestaat de coalitie van Achterhoek Agenda 2020 bij oprichting 
uit 150 partijen die het convenant tekenen. In de Hoeksche Waard is deze groep kleiner 
en beslaat deze in totaal acht partijen. In de Achterhoek doen overheden van begin af aan 
mee in de coalitie. Sterker nog, zij zijn mede-initiatiefnemer. In de Hoeksche Waard ligt dit 
net iets anders; in het begin werkt de ‘Bende van Acht’ – bestaande uit ondernemers en 
maatschappelijke organisaties – samen. Later – binnen het Pact van de Waard – maken ook 
de vijf gemeenten onderdeel uit van de coalitie. In beide casussen bestaan op een gegeven 
moment spanningen binnen de (samenwerkende) overheden die betrekking hebben op lokale 
en regionale belangen. Bestuurders (wethouders) lijken te worstelen met de autonomie die 
ze aan het samenwerkingsproces met ondernemers en maatschappelijke organisaties willen 
toekennen en de nodige lokale democratische legitimatie. Samenwerking betekent soms het 
inleveren van autonomie, geven de experts in de Delphi-studie aan. De lokale verantwoording 
speelt sowieso al een rol in de regio’s. Gemeenten zijn namelijk niet officieel op regionale schaal 
vertegenwoordigd en werken daarom samen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: 
Regio Achterhoek en Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. Ook experts zien dit elders in 
krimpgebieden in Nederland: de positie van lokale gemeenteraden zorgt voor spanning binnen 
de samenwerkingsverbanden. Zolang lokaal niet wordt gezien dat het ‘geheel meer is dan de 
som der delen’ en dus de maatschappelijke waarde van de samenwerking niet erkent wordt, is 
legitimatie van de samenwerking richting de achterban problematisch. De experts benoemen 
dat dit nog sterker geldt in krimpregio’s, omdat het gaat over schaarste en pijnlijke keuzes. 
Ook financiële afwegingen – wie betaalt voor de samenwerking? – spelen hierbij een rol. Hoe 
overheden zich verhouden binnen de coalitie en de ‘dubbele rol’ die in beide casussen genoemd 
wordt, lijkt druk te leggen op de verhoudingen binnen de coalitie. Deze dubbele rol komt 
impliciet ook naar voren in de resultaten van de Delphi-studie. Experts zeggen dat samenwerken 
soms vraagt om andere competenties en verantwoordelijkheden van betrokkenen. 

Een duidelijk verschil tussen de twee casussen is te zien aan het gegeven dat de Hoeksche 
Waard kampt met een herindelingsdiscussie (over een fusie van de vijf gemeenten tot één 
gemeente). Dit zorgt voor irritaties binnen de coalitie en lijkt te resulteren in een vacuüm 
binnen het regime. Het wordt ook wel door een van de geïnterviewden een ‘splijtzwam’ binnen 
de coalitie genoemd (HW2). Hoewel in de Achterhoek eveneens frustraties bestaan over het 
functioneren van het intergemeentelijk samenwerkingsverband en de spanningen tussen lokale 
en regionale belangen, blijkt niet uit de data dat er veel over herindeling gesproken wordt. 

Concluderend, beide regimes kennen een coalitie bestaande uit overheden, ondernemers 
en maatschappelijke partijen. Dit zien we ook elders in krimpgebieden in Nederland in de 
afgelopen tien jaar. Deze coalities starten op informele wijze, waarbij onderlinge relaties, 
vertrouwen en elkaar iets gunnen belangrijke aspecten zijn om gezamenlijk te kunnen werken 
aan een agenda. Niet alleen stralen deze coalities energie uit, ook spreken hun keuzes voor 
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wat betreft naamgeving een zekere ‘gemeenschapszin’ en actiegerichtheid uit. Een verklaring 
hiervoor, zo blijkt ook uit enkele interviews, kan gevonden worden in de hoge urgentie 
die partijen voelen voor de gezamenlijke opgave: de economische of demografische crisis. 
Partijen hebben het gevoel dit niet alleen af te kunnen, maar elkaar nodig te hebben voor een 
gezamenlijke oplossing. Regionale en lokale belangen, met name binnen de overheidspartijen, 
leggen druk op de coalitie. Omdat beide regio’s geen officieel regionaal orgaan kennen met 
directe democratische verantwoording blijft het ‘regionaal gat’ bestaan. Het is een constatering 
die ook voor andere krimpregio’s in Nederland door de experts in de Delphi-studie herkend 
wordt. 

7.3 Structuur: van informeel naar formeel samenwerken  

7.3.1 Golfbeweging informeel en formeel samenwerken
De ontwikkeling van de structuur van samenwerken in de regimes in de Achterhoek en de 
Hoeksche Waard laat overeenkomsten zien. Beide regimes starten vanuit een structuur van 
samenwerken die een actiegericht karakter heeft; een ‘beweging’, ofwel in the flow zoals 
een van de geïnterviewden dit beschrijft (HW6, RA11). In de fase die volgt, is in beide regimes 
behoefte aan ‘minder vrijblijvendheid’ (RA27; RA11). Tevens lijken samenwerkende partijen 
te zoeken naar aansluiting op bestaande structuren, met name in relatie tot democratische 
verantwoording. Dit leidt in beide regimes tot het tekenen van een convenant. In de Achterhoek 
is dit het convenant Achterhoek Agenda 2020, dat getekend wordt door 150 partijen. In de 
Hoeksche Waard tekenen de ‘Groep van Acht’ en de vijf gemeenten het Pact van de Waard. De 
structuur die de coalitie in de Achterhoek inricht, bestaat uit een stuurgroep, werkplaatsen 
en ambtelijke ondersteuning. In de Hoeksche Waard bestaat deze structuur eveneens uit een 
stuurgroep, projectorganisaties en ambtelijke ondersteuning.84 Het blijven in beide regimes 
informele of lichte samenwerkingsverbanden waarin alle coalitiepartijen in principe op 
vrijwillige basis deelnemen. Er is geen officieel samenwerkingsorgaan opgericht. 

De ingestelde structuur roept op den duur discussie op in beide regimes. Deze 
structuurdiscussies komen voort uit onvrede met het uitblijven van concrete resultaten. Er 
wordt volgens betrokkenen te veel gepraat en is er te weinig uitvoeringskracht. Geïnterviewden 
gebruiken in dit verband termen als ‘praatgroepen, babbelboxen en papieren tijger’ (RA6; RA27; 
RA22). In beide regimes ervaren geïnterviewden dat ‘de energie uit de samenwerking loopt’, 
een ‘zekere gelatenheid’ erin sluipt en de ‘hele actiebereidheid’ weg was (RHW12; RHW13; RA12; 
RA6; RA26; RA18). Enerzijds is binnen de samenwerkingsverbanden een hang naar sturing 
en regie waar te nemen, anderzijds lijkt formalisering hierdoor te leiden tot een afname van 
enthousiasme en energie om met elkaar samen te werken. In de Achterhoek heeft de afname 
aan energie een aangepaste agenda die zich richt op uitvoering tot gevolg: Uitvoeringsagenda 

84 Verschillen in de structuur van samenwerking in de twee regimes zijn te zien wanneer we de regelmaat van 
vergaderen bekijken. Hoewel geïnterviewden aangeven dat Pactleden elkaar tussendoor ook ontmoeten, spreken 
de coalitiepartijen binnen het Pact van de Waard af vier keer per jaar te vergaderen. De stuurgroep van Achterhoek 
Agenda 2020 ontmoet elkaar elke zes weken en daarnaast organiseren ze circa twee keer per jaar avonden voor alle 
belangstellenden om de stand van zaken te delen.
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Achterhoek 2020. De coalitie kiest binnen deze agenda voor het instellen van ‘kennismakelaars’ 
die op een informelere manier vorm kunnen geven aan de structuur van samenwerken. 
Ook is in de documenten en tijdens interviews waar te nemen dat de coalitie kiest voor een 
‘projectenorganisatie’ (RA12; Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020, 2016). In de Hoeksche Waard 
is vanaf het begin al sprake van een ‘projectenorganisatie’. Hoewel in deze regio ten tijde van 
het onderzoek geen officiële structuurveranderingen zijn waar te nemen, vinden achter de 
schermen wel gesprekken plaats over de oprichting van een Economic Development Board.85 
Deze ‘golfbeweging’ tussen formalisering en informalisering van de structuur van samenwerken, 
is terug te zien in de spindiagrammen van beide regimes, zie Figuur 7.3. 
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Figuur 7.3 Kernelement ‘structuur’ in spindiagrammen Achterhoek (bovenste rij) en Hoeksche Waard 
(onderste rij) 

Kijkend naar de samenwerkingsverbanden in krimpregio’s elders in Nederland in de afgelopen 
jaren, dan zien experts in de Delphi-studie geen eenduidige ontwikkeling. Enerzijds lijkt er 
een toename aan formelere afspraken tussen samenwerkingspartijen, anderzijds vinden 
ook meer informele samenwerkingsvormen plaats. Wel constateren ze diverse nieuwe 
samenwerkingsvormen in de verschillende regio’s, wat erop kan wijzen dat – net als in de 
Achterhoek en de Hoeksche Waard – elders ook continu wordt nagedacht over de geschikte 
manier van samenwerking. 

85 Het valt buiten dit onderzoek, maar ondertussen is te zien dat de voormalige stuurgroep van Achterhoek 2020 heeft 
plaats gemaakt voor een Achterhoekse Economic Board met de naam: 8RHK ambassadeurs (8RHK ambassadeurs, 
2020).
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7.3.2 Verschil in vlieghoogte en manier van werken
Ondernemers binnen de coalities in de regimes in de Achterhoek en Hoeksche Waard 
hebben een andere manier van werken, ‘vlieghoogte’ of tijdshorizon dan bijvoorbeeld 
overheden (RA12). Opvallend is dat in de Achterhoek de informatievoorsprong van de 
overheidspartijen nadrukkelijk terugkomt wanneer het gaat over gelijkwaardigheid in relatie 
tot de structuur van samenwerken. Verklaringen hiervoor zijn dat de werkzaamheden binnen 
het samenwerkingsverband (zoals zitting nemen in een stuurgroep) voor overheden beter 
passen bij hun ‘dagelijkse werkzaamheden’ dan voor andere organisaties (RA1; RA23; RA24). 
Dat de werkzaamheden binnen de stuurgroep van het regime beter passen bij bestuurders uit 
de overheidspartijen wordt eveneens gekoppeld aan de krimpopgave. De krimpopgave brengt 
volgens respondenten vraagstukken met zich mee waar hoofdzakelijk overheden zich dagelijks 
mee bezig houden (RA4; RA14; RA19). In de Hoeksche Waard zien betrokkenen ook verschillen 
in manieren van werken bij de coalitiepartijen; elke partij werkt vanuit de eigen cultuur en 
rekening houdend met klanten en de achterban. In de Hoeksche Waard leidt de opgezette 
structuur van samenwerken tot een zoektocht naar een goede rolverdeling en de juiste 
sturingsmechanismen; door een van de geïnterviewden een ‘gevecht tussen de leefwereld en 
systeemwereld’ genoemd (RHW5). Het is een beschrijving die ook in de Achterhoek voor deze 
structuurdiscussie door een van geïnterviewden wordt gegeven (RA11). 

Wat opvalt, is dat beide regimes in hun structuur van samenwerken ambtelijke ondersteuning 
krijgen. Dat wil zeggen dat de ambtelijke organisaties die het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband in de regio ondersteunen, ook de coalitie van het regime ondersteunen. 
Het verschil tussen beide casussen is dat in de Achterhoek deze ambtelijke ondersteuning leidt 
tot discussies en een zoektocht naar de balans en transparantie tussen overheidstaken en taken 
drie O’s, maar dat in de Hoeksche Waard een dergelijke discussie niet op te maken is uit de data. 

Concluderend, hoewel aanvankelijk – wanneer de samenwerking een informeel karakter heeft – 
maatschappelijke organisaties en ondernemers initiatief en regie nemen binnen de structuur 
van samenwerken, lijkt deze in een later stadium meer te liggen bij de overheidspartijen. 
Behoefte aan overzicht, maar ook aan democratische legitimatie maakt dat de structuur in 
deze periode in beide regimes een formeler karakter krijgt. Deze structuurverandering leidt 
tot discussies binnen de coalitie en lijkt ook een verschuiving in leiderschap met zich mee te 
brengen. Overheden krijgen om verschillende redenen meer ‘grip’ op de samenwerking, wat 
lijkt te leiden tot een zeker verlies aan ‘actiebereidheid’ bij de maatschappelijke organisaties en 
overheden. In de Achterhoek is deze ontwikkeling zelfs getypeerd als het ‘kapen van de agenda’. 
Uiteindelijk zien we hierop volgend de behoefte aan informeler samenwerken groeien. Er lijkt 
dus een golfbeweging zichtbaar in de manier van samenwerken, van informeel naar formeler en 
weer terug naar informeel. De rolverdeling tussen samenwerkingspartijen en verschillen en hun 
manier van werken, zijn hierin een bepalende factor.
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7.4 Middelen: aandeel overheidsfinanciering neemt toe 

7.4.1 Overheid heeft grote rol in financiering
Met betrekking tot de inzet van middelen om de uitvoering van de agenda mogelijk te maken, 
wordt bij de start van de regionale samenwerkingsverbanden in de regimes in de Achterhoek 
en Hoeksche Waard het standpunt ‘iedereen betaalt mee’ gehanteerd (RA23; RHW14). Dit 
standpunt is het streven naar gelijkwaardige posities binnen de samenwerking, die volgens 
de experts in de Delphi-studie ook in andere krimpregio’s terug te zien is. Hierbij gaat het er 
niet per definitie om hoeveel partijen inleggen, maar vooral dat iedereen zich door middel van 
een bijdrage committeert aan de samenwerkingsagenda. In beide regio’s is een groot aandeel 
van financiering vanuit de overheden te zien. In de Achterhoek zie je dit aandeel groeien naar 
circa 80% in de tweede en derde fase en zelfs naar 100% in de vierde fase. In de Hoeksche 
Waard blijft het aandeel van deze financiering in de laatste drie fases nagenoeg gelijk, ergens 
rondom de 60% tot 70%. In de Achterhoek lijkt de grote overheidsbijdrage druk te leggen op de 
snelheid van het proces; overheidsgeld vraagt verantwoording en dat kost tijd. Daarnaast lijkt 
deze bijdrage invloed te hebben op de verhoudingen binnen de coalitie, want wie gaat over dat 
geld? Kunnen ondernemers en maatschappelijke organisaties meebeslissen over de besteding 
van publieke middelen? In de Hoeksche Waard komen deze discussies niet vanuit de data naar 
voren. 

Kijkend naar de spindiagrammen (zie Figuur 7.4) dan zien we in beide regio’s het grote aandeel 
van overheidsmiddelen terug. 
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Figuur 7.4 Kernelement ‘middelen’ in spindiagrammen Achterhoek (bovenste rij) en Hoeksche Waard 
(onderste rij) 
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7.4.2 Provincie en Rijk steunen regimes financieel 
Opvallend is dat in beide regio’s de overheidsfinanciering voor een deel bestaat uit middelen 
die door de provincie en het Rijk beschikbaar worden gesteld. Dit betreffen middelen die vanuit 
provinciale en Rijksprogramma’s (voor een deel) gekoppeld zijn aan de aanpak bevolkingsdaling. 
Het zijn budgetten die beschikbaar komen in relatie tot de krimpopgave, de zogenaamde 
‘krimpgelden’. Deze beschikbaarheid van krimpgelden voor regionale samenwerkingsverbanden 
worden ook door de experts in de Delphi-studie genoemd. Ze geven aan dat de beschikbare 
middelen voor regionale samenwerkingsverbanden in krimpgebieden – naast andere factoren – 
afhangen van de mate van provinciale investeringsmogelijkheden. Tevens zijn meer financiële 
middelen beschikbaar voor samenwerking omdat bij het Rijk nu meer dan tien jaar geleden 
aandacht is voor ‘de regio’. Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de regimes in de Achterhoek 
en de Hoeksche Waard als het gaat om hoe de bijdragen vanuit het Rijk en de provincie worden 
ervaren. In de Achterhoek noemen enkele geïnterviewden de erkenning die de steun van de 
provincie oplevert (RA25), maar roept de stevige financiële bijdrage ook discussie op binnen 
de coalitie. Het wordt gezien als een grote invloed van de provincie op de samenwerking, 
waarbij het gevoel heerst dat de samenwerking meer een soort ‘subsidieclub’ wordt (RA1). In 
de Hoeksche Waard wordt de financiële steun vanuit de hogere overheden vooral ervaren 
als een erkenning voor de regionale agenda, maar ook voelt de coalitie zich gesteund in hun 
samenwerking omdat de provincie volgens een van de geïnterviewden ‘altijd nauw betrokken 
is geweest’ (RHW8). De regionale agenda’s binnen de regimes zijn in beide regio’s de basis 
voor de Samenwerkingsagenda’s die het Rijk opstelt met alle krimp- en anticipeerregio’s in 
Nederland. Dit levert financiële middelen op, en in de Hoeksche Waard wordt dit ook ervaren 
als waardering, of zoals een van de geïnterviewden zegt: ‘nationaal omarmd’ (RHW8). 

Concluderend, beide regimes kenmerken zich door een groot aandeel aan overheidsfinanciering 
om de uitvoering van de agenda mogelijk te maken. Dit lijkt een bepaalde druk op de coalitie 
te leggen omdat dit een bepaalde mate van ongelijkwaardigheid van coalitiepartijen met 
zich meebrengt. Een groot aandeel van de overheidsfinanciering wordt beschikbaar gesteld 
door provincies en het Rijk. In de Achterhoek levert dit veel discussie op, wat verklaard zou 
kunnen worden doordat dit wordt gezien als een bevestiging van het gevoel dat de overheid 
een sterke regie heeft op de samenwerking. In de Hoeksche Waard wordt deze provinciale en 
Rijksfinanciering anders geïnterpreteerd; het geeft vooral een gevoel van erkenning en wordt 
gezien als hulp. 

7.5 Conclusie: patronen in interne dynamiek regionale regimes in krimpgebieden86  

De uitkomsten van de interviews, observaties, documentstudie en de Delphi-studie laten zien 
dat de regionale samenwerking in krimpgebieden dynamisch is. Er tekenen zich de volgende 
patronen af in de ontwikkeling die de kernelementen door de jaren heen doormaken.

86 Deze paragraaf is (deels) gebaseerd op Rutgers en Hospers (2018) en Rutgers en Metze (2019).
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Informeel krachten bundelen
Beide regimes starten vanuit een gemeenschappelijk gevoelde urgentie. In de Achterhoek is 
dit de economische crisis, en later, net als in de Hoeksche Waard, demografische krimp. De 
samenwerking start op informele wijze: vanuit intermenselijke relaties en met een vrijblijvend 
karakter. Volgens de samenwerkende partijen is deze informele manier nodig om buiten de 
gebaande paden van bestaande structuren en procedures, urgente opgaven te agenderen en 
uitvoeringskracht te bewerkstelligen. In de Achterhoek kenmerkt het regime zich door een 
vliegende start waarbij veel projecten van de grond komen. Samenwerkingspartners werken 
– onder de naam Stormberaad – constructief aan een gezamenlijke agenda. De inhoud is in 
dit samenwerkingsproces leidend. Dit is ook in de Hoeksche Waard het geval. In deze regio 
roepen maatschappelijke organisaties en ondernemers dringend op tot het maken van een 
gezamenlijke regionale aanpak rondom de krimpopgaven. Gesprekken hierover tussen de 
‘Bende van Vijf’, later ‘Bende van Acht’, en lokale overheden volgen. 

Behoefte aan formalisering en inbedding
Geleidelijk ontstaat in beide regimes de behoefte aan formalisering van de samenwerking. 
Gebrek aan overzicht en de gevoelde noodzaak tot aansluiting bij de lokale democratische 
structuren lijken hieraan in de Achterhoek ten grondslag te liggen. In de Hoeksche Waard zijn 
de gemeenteraadsverkiezingen aanleiding voor de partijen om de intentie tot samenwerking 
kracht bij te zetten door het tekenen van een convenant, het Pact van de Waard. In beide 
regimes resulteert deze behoefte aan formalisering in een brede krimpagenda en het inrichten 
van een samenwerkingsstructuur. Gedurende dit proces van formalisering zien we in zowel 
de Hoeksche Waard als in de Achterhoek een verschuiving in leiderschap en regie binnen het 
samenwerkingsverband: van maatschappelijke organisaties en ondernemers richting overheden. 

De uitvoering van de samenwerkingsagenda gaat in beide regimes echter niet vanzelf. De 
doelstelling om te anticiperen op demografische veranderingen bevat in beide regimes 
een breed palet aan thema’s en actiepunten. Deze brede agenda lijkt – binnen de gekozen 
formelere samenwerkingsstructuur – te complex om binnen een regionaal publiek-privaat 
samenwerkingsverband te bewerkstelligen. Dit blijkt uit de onvrede die in deze periode 
heerst met het uitblijven van uitvoeringskracht rondom de samenwerkingsagenda en de 
frustraties dat er alleen maar ‘gepraat’ wordt. De onvrede over het uitblijven van resultaten 
leidt tot discussies tussen de coalitiepartijen over de manier van samenwerken, ofwel de 
gekozen structuur. Er rijzen vragen over regie, rolneming en verantwoording, zeker nu 
het aandeel overheidsmiddelen, publiek geld van zowel gemeente, als provincie en Rijk, 
steeds groter wordt. Inhoudelijke discussies verdwijnen naar de achtergrond en maken 
plaats voor structuurdiscussies. Dit leidt tot frustraties bij alle coalitiepartijen. Ook de 
experts in de Delphi-studie geven aan dat in krimpgebieden elders ook knelpunten in de 
samenwerking ontstaan zodra het gesprek dat informeel gevoerd is, ingepast moet worden 
in formele besluitvorming en democratische principes. In de twee regimes brokkelt het 
grote vertrouwen in elkaar als coalitiepartners, dat in de beginfase zo groot was, af. De 
energie ebt weg. Maatschappelijke organisaties en ondernemers raken door het verminderde 
vertrouwen minder betrokken, terwijl deze betrokkenheid juist in tijden van krimp voor een 



VAN PANACEE TOT PARADOX

140

breed draagvlak in de regio noodzakelijk is. Zeker wanneer impopulaire maatregelen moeten 
worden genomen. 

Zoektocht naar het wenkend perspectief en informalisering
De onvrede en structuurdiscussies leiden in de Achterhoek naar een informelere manier van 
samenwerking. Ook wordt de agenda aangescherpt; de coalitie brengt hierin meer focus aan 
en zoekt hiervoor een eenduidig en wenkend economisch perspectief: Smart Industry. Daarbij 
geven de samenwerkingspartijen aan de ondernemers binnen de coalitie beter ‘in positie’ te 
willen brengen en meer in ‘in the lead’ te laten komen (RA21, RA1, SA4, RA20, RA16). Het is 
echter onduidelijk of de ondernemers ook daadwerkelijk meer in positie komen of dat dit vooral 
een wens vanuit de overheden is. Ook in de Hoeksche Waard wint de focus op economische 
perspectieven terrein. Opvallend is ook dat tegelijkertijd de urgentie voor de krimpagenda in 
beide regimes naar de achtergrond lijkt te verdwijnen. 
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8. CONCLUSIE: REGIONALE SAMENWERKING IN 
KRIMPGEBIEDEN, VAN PANACEE TOT PARADOX

Hoewel landelijk gezien de Nederlandse bevolking groeit, nam de afgelopen jaren (2015-
2019) het inwonersaantal in een op de zes gemeenten af (CBS, 2020d). Ook tot 2035 zal 
naar verwachting een op de vijf gemeenten krimpen (CBS, 2019). Regio’s als Noordoost-
Groningen, de Achterhoek, de Hoeksche Waard, Oost-Drenthe, Noord- en Midden-Limburg 
en Zeeuws-Vlaanderen zien regionale samenwerking als een van de antwoorden op de 
bevolkingsdaling. In deze regionale samenwerkingsverbanden willen gemeenten, het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gezamenlijk de slagkracht vergroten en de 
kwaliteit van leven in de regio op peil houden. Deze zogenoemde regionale regimes – met 
een samenwerkingsagenda, coalitie, structuur van samenwerken en inzet van middelen – 
onderzocht ik in dit proefschrift. Hierin stond de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘Hoe is 
de interne dynamiek in regionale regimes in Nederlandse krimpgebieden te duiden?’ Door middel 
van twee casestudies over de Achterhoek en de Hoeksche Waard en een Delphi-studie 
beantwoordde ik deze vraag. 

De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat regionale regimes in de Achterhoek 
en de Hoeksche Waard te maken hebben met de paradox van regionale samenwerking. 
Deze paradox treedt op bij een gezamenlijke aanpak van krimp, welke in een krimpagenda 
tot uitdrukking komt. De paradox is: samenwerking goed geregeld, urgentie krimpaanpak 
ontregeld. Deze paradox uit zich als volgt. In de Achterhoek en de Hoeksche Waard en ook in 
andere krimpregio’s, zoals gevalideerd in de Delphi-studie, ontstonden informele regionale 
samenwerkingsverbanden om een agenda op te stellen voor een regionale aanpak van krimp. 
Het Stormberaad in de Achterhoek en de Bende van Acht in de Hoeksche Waard startten op 
informele wijze, een publiek-private krachtenbundeling om gezamenlijk de schouders te zetten 
onder een regionale krimpaanpak. Zodra de krimpagenda met succes in de regio geagendeerd 
was, zetten de samenwerkende partijen de volgende stap naar uitvoering. Bij deze uitvoering 
namen gemeenten en provincie het voortouw in de coalitie, qua financiering en het organiseren 
van democratische legitimatie. Om de uitvoering van de agenda te versterken, ontstond bij 
de coalitie van het regionale regime de wens om de structuur van samenwerken verder te 
formaliseren. Deze formalisatie kreeg vorm door het tekenen van convenanten en het inrichten 
van samenwerkingsstructuren: Achterhoek Agenda 2020 en een Pact van de Waard. Beide 
regimes bereikten volgens de coalitiepartijen echter te langzaam resultaten, waardoor steeds 
de discussie over de formelere structuur van samenwerken de kop opstak. Deze discussies 
leidden ertoe dat het op een gegeven moment meer om het ‘hoe’ dan om het ‘waarom’ van 
de samenwerking ging. Hierdoor ging de ‘fut’ eruit. Regionale samenwerking startte dus 
informeel met een urgentie voor een krimpagenda, maar door formalisering in de loop van 
de tijd verdween de krimpagenda juist naar de achtergrond, en hiermee liep de energie onder 
samenwerkingspartners weg.

Binnen de regionale regimes in de Achterhoek Agenda 2020 (in de periode 2009-2018) 
en het Pact van de Waard (in de periode 2012-2018) werkten overheden, ondernemers 
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en maatschappelijke organisaties samen. Deze partijen zetten gezamenlijk middelen 
in om de agenda te implementeren en uit te voeren. Deze samenwerkingsagenda ging 
over de krimpopgaven in de regio. De regimes bestonden in beide regio’s uit lichte 
samenwerkingsverbanden waarin geen sprake is van zelfstandige bestuurslagen, een juridische 
status of een directe democratische legitimatie. De spindiagrammen (zie Figuur 8.1 en 8.2) 
– die een resultaat zijn van de casestudies – geven inzicht in de dynamiek binnen de regionale 
regimes en laten de hiervoor beschreven paradox zien. 

In het spindiagram van de Achterhoek (Figuur 8.1) is te zien dat de samenwerking in de periode 
2009-2010 informeel start; eerst met een economische agenda, later vanuit de urgentie voor 
krimp. Bewustwording van de verwachte krimp zorgde er in de periode 2011-2013 en 2013-
2015 voor dat een coalitie van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden 
samenwerkten aan de uitvoering van een krimpagenda. De structuur van samenwerken 
kreeg hierbij vervolgens een formeler karakter. Deze structuur verschoof van informele 
ontmoetingsmomenten die ‘ad hoc’ waren georganiseerd naar overleggen op structurele basis 
in thematische werkplaatsen met ambtelijke ondersteuning. Deze verschuiving kwam voort uit 
de behoefte aan minder vrijblijvendheid. Daarom tekenden de samenwerkende partijen in de 
periode 2011-2013 het samenwerkingsconvenant Achterhoek Agenda 2020. Vanaf dat moment 
namen overheden ook een steeds groter aandeel qua inbreng van middelen binnen het regime. 
In plaats van extra uitvoeringskracht leidde de formalisering van de samenwerking juist tot 
onvrede over de snelheid van het proces, informatieachterstanden onder de coalitiepartijen 
en discussies over de rolverdeling en een daadkrachtige manier van samenwerking. Als gevolg 
van deze onvrede verkenden de samenwerkingspartners vanaf de periode 2013-2015 manieren 
om weer op een informelere manier (zoals het regime ook startte) samen te werken, deze 
keer in de vorm van zogenoemde ‘kennismakelaars’. Als gevolg van deze ‘structuurdiscussies’ 
verdween de inhoudelijke discussie over krimp meer naar de achtergrond en ebde de energie 
onder de samenwerkwerkingspartners weg. In de periode 2016-2017 veranderde de agenda. 
Het aandeel krimp werd zichtbaar kleiner en het aandeel economie werd groter: er kwam een 
Uitvoeringsagenda2.0 waarin de focus lag op Smart Industry. 
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Figuur 8.1 Spindiagrammen regionaal regime Achterhoek van 2009-2017
       
In de Hoeksche Waard gingen ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden 
in de periode 2012-2013 op een informele manier samenwerken in een regionaal regime, 
gericht op een krimpagenda (zie: Figuur 8.2). De samenwerkende partijen ontmoetten elkaar 
op regelmatige basis bij de voorzitter thuis. Wanneer in de Hoeksche Waard gemeenten 
in de periode 2014-2015 zich aansluiten bij de samenwerkingscoalitie en de krimpagenda 
onderschrijven, pakken zij hiermee ook een groter aandeel binnen de samenwerking. In deze 
periode (2014-2015) veranderde de structuur van samenwerken naar een formelere variant: 
overleggen op structurele basis, georganiseerde informatievoorziening richting gemeenteraden, 
en de samenwerkingsafspraken werden vastgelegd in het Pact van de Waard. Deze formelere 
structuur zou volgens de samenwerkende partijen de remmende werking van lokale belangen 
op het nastreven van regionale belangen moeten minimaliseren. In deze periode bleef 
echter veel discussie bestaan over de juiste manier van samenwerking, vooral ook in relatie 
tot de vijf gemeenten en de herindeling van deze gemeenten die destijds in de lucht hing. 
Maatschappelijke organisaties en ondernemers raakten door de afname van vertrouwen in de 
gemeenten in de Hoeksche Waard minder betrokken. Ook hier verdween hierna krimp naar de 
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achtergrond op de agenda. Het regime startte met een ‘krimpagenda’, maar het aandeel andere 
projecten met vooral een economische focus nam in de loop der jaren toe. Voor wat betreft de 
middelen had de overheid al vanaf het begin een groot aandeel. Dit nam in de periode 2014-2015 
wat af en in de laatste periode 2016-2017 weer toe.
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Figuur 8.2 Spindiagrammen regionaal regime Hoeksche Waard van 2010-201787 

Hoewel dus de regimes in zowel de Achterhoek als de Hoeksche Waard informeel startten 
vanuit de urgentie voor een gezamenlijke krimpagenda, werd om uitvoering te geven aan deze 
krimpagenda de samenwerking formeler en verdween in de loop van de tijd de krimpagenda 
juist naar de achtergrond. Hierdoor liep de energie uit de samenwerking. 

87 Het eerste spindiagram (2010-2011) betreft een weergave van he Pact van mijn Hart. Dit is een ander 
samenwerkingsverband dan het Pact van de Waard. Het Pact van mijn Hart beschouw ik in dit proefschrift als 
‘voorloper’ van het regionaal regime ‘Pact van de Waard’, maar niet als onderdeel van het regime zelf. Zie voor een 
toelichting hierop: paragraaf 5.5.
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8.1 Verklaring voor paradox: krimpagenda zorgt voor complexiteit en verdeling 

Hoe is deze paradox te verklaren? Ofwel: hoe komt het dat formalisering van de structuur van 
samenwerken, die moet bijdragen aan een daadkrachtige uitvoering van de krimpagenda, in de 
praktijk in plaats van meer tot minder urgentie en betrokkenheid voor de krimpagenda lijkt te 
leiden? De resultaten van dit proefschrift laten hiervoor verschillende verklaringen zien. 

Ten eerste kan de paradox verklaard worden door de complexiteit die de ‘samenwerkings-
agenda’s rondom krimp met zich meebrengen. Dit geldt voor zowel de Achterhoek als de 
Hoeksche Waard en werd ook voor andere krimpregio’s in Nederland bevestigd in de Delphi-
studie. Deze complexiteit heeft te maken met de ‘brede’ opzet van de samenwerkingsagenda 
die bestond uit veel verschillende thema’s: leefbaarheid, bereikbaarheid, economie, onderwijs, 
buitengebied, voorzieningen, wonen en zorg. De reden voor de totstandkoming van deze 
brede agenda kan liggen in de vele thema’s waarbinnen de bevolkingsdaling effect heeft (zie 
paragraaf 1.1.2). De casussen maakten zichtbaar dat de samenwerkende partijen dan ook op 
veel borden tegelijk wilden schaken om de negatieve gevolgen van demografische krimp te 
beperken. De uitvoering van een agenda die bestond uit zoveel verschillende thema’s vroeg in 
de casussen al snel om de betrokkenheid van verschillende partijen. Deze partijen bestonden 
niet alleen uit overheden en ondernemers, maar ook uit maatschappelijke organisaties, zoals 
onderwijsinstellingen, zorgpartijen, woningcorporaties en welzijnsinstellingen. In de praktijk kwam 
het erop neer dat de grote aantallen partijen de uitvoering van de agenda alleen maar complexer 
maakten. Alle betrokken partijen brachten namelijk ook hun eigen wensen in, en zoals een van 
de geïnterviewden benoemde, zorgde deze inbreng ervoor dat de samenwerkingsagenda een 
‘verzameling van wensen van verschillende partijen’ werd. Deze constatering is niet nieuw. Ook 
in andere regionale samenwerkingsverbanden zijn samenwerkingsagenda’s eerder een optelsom 
van lokale belangen in plaats van een regionale visie (Metze en Levelt, 2012). Deze uitgebreide 
agenda’s leidden in de casussen uiteindelijk niet tot focus of snelle stappen in de uitvoering, maar 
volgens de geïnterviewden vooral tot veel ‘gepraat’.

Een tweede verklaring voor de paradox en de discussies die meer om het ‘hoe’ gingen dan 
om het ‘waarom’, is dat (onderdelen van) de samenwerkingsagenda’s werden benaderd als 
verdelingsvraagstukken. Verdelingsvraagstukken zijn kenmerkend voor krimpopgaven, omdat 
ten gevolge van bevolkingsdaling vaak minder voorzieningen of woningen nodig zijn in een 
regio. Om zaken als leegstand te voorkomen, wordt gezocht naar een slimme spreiding en 
efficiënte verdeling van onder meer vastgoed in regio’s. Een voorbeeld hiervan is de Atlas 
Achterhoek (onderdeel van Achterhoek Agenda 2020), een regionaal spreidingsplan voor 
voorzieningen. Dit spreidingsplan ging om vragen als: welke voorzieningen behouden we of 
vestigen we, en waar in de regio? Een ander voorbeeld is de aanpak voor primair onderwijs in 
de Hoeksche Waard. Bestuurders stonden aan de lat voor het beantwoorden van vragen als: 
welke scholen houden we waar in de regio? Welke scholen zullen mogelijk verdwijnen? Dit soort 
verdelingsvraagstukken zorgde voor een spanningsveld van lokale en regionale belangen en 
waren ingewikkeld omdat de aard van de opgave in veel gevallen ervaren werd als het verdelen 
van verlies (minder voorzieningen bijvoorbeeld), in plaats van het delen in winst. 
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Door de verdelingsvraagstukken was het creëren van draagvlak voor het regionale regime 
onder lokale gemeenteraden niet altijd makkelijk. Tijdens de interviews kwam naar voren 
dat niet in alle gemeenteraden veel draagvlak bestond voor de regionale agenda. Naarmate 
gemeentebestuurders zich meer wilden committeren aan de gezamenlijke krimpagenda en hier 
ook financieel aan wilden bijdragen, was democratische verantwoording nodig. Het realiseren 
van deze democratische verantwoording had in beide regio’s veel voeten in de aarde en 
legde druk op de verhoudingen tussen coalitiepartijen binnen het regime. De democratische 
verantwoording werd ook als knelpunt bevestigd door de experts in de Delphi-studie. 
In de Achterhoek rezen bijvoorbeeld voorafgaand aan het opstellen van Agenda 2020 vragen 
over de verhoudingen van het regionale regime tot de gemeentelijke autonomie. Kortom, 
de coalities in de regionale regimes in de Achterhoek en de Hoeksche waard stuitten op het 
zogenoemde ‘regionale gat’. Met deze term wordt het ontbreken van een officiële regionale 
bestuurslaag binnen het Nederlandse openbaar bestuur aangeduid. In zowel de Achterhoek 
als de Hoeksche Waard vertegenwoordigden wethouders de lokale overheden, maar hadden 
deze binnen de coalitie geen officieel mandaat vanuit de samenwerkende gemeenten in de 
regio. Ze namen plaats ‘zonder last en ruggenspraak’ en konden dus officieel geen (grote) 
toezeggingen doen of grote besluiten nemen. De besluiten moesten altijd lokaal teruggelegd 
worden; de besluitvorming bleef immers plaatsvinden in de gemeenteraden. Hoewel lokale 
besluitvorming de samenwerking op regionale schaal kwetsbaar maakte, past deze manier 
van informeel samenwerken goed bij de wijze waarop binnen het ‘New Regionalism’ tegen 
samenwerking aangekeken wordt (zie paragraaf 2.3.1), vanuit een ‘polycentrisch systeem’ 
waarin gemeenten onafhankelijk en vrij zijn om vrijwillige samenwerkingsverbanden aan te 
gaan (Feiock, 2009; Denters, et al, 2016). Experts in de Delphi-studie noemden dat door het 
regionale gat, het gezamenlijke regionale belang (krimpagenda) het vaak aflegt tegen het 
lokale belang en dat de uitvoering van de gezamenlijke krimpagenda blijft steken bij goede 
intenties. In de casussen zag ik dat de vertraagde uitvoeringskracht leidde tot frustraties bij de 
ondernemers en maatschappelijke partijen binnen de coalitie. In de Hoeksche Waard – waar 
de discussies over herindeling van de regio de afgelopen decennia hoog opliepen – belandde 
het regime hierdoor zelfs in een ‘vacuüm’. Standpunten verhardden en inhoudelijke discussies 
over de krimpagenda verdwenen naar de achtergrond binnen de samenwerking. De regionale 
krimpagenda’s in de Achterhoek en de Hoeksche Waard bevatten vooral ‘beleidsrijke’ taken.88 
Van andere lichte regionale samenwerkingsverbanden is bekend dat binnen beleidsrijke 
thema’s een daadkrachtige aanpak van regionale vraagstukken op gespannen voet staat met de 
noodzaak om hier democratische steun voor te vinden (Boogers, 2018). Dit geldt ook voor de in 
dit proefschrift onderzochte regionale regimes rondom een krimpagenda. 

Een derde reden dat discussies over de manier van samenwerken belangrijker werden dan 
inhoudelijke gesprekken over de krimpagenda heeft te maken met de substantiële financiële 
ondersteuning vanuit provinciale en nationale overheden. Erkenning en enthousiasme vanuit 
provinciale en nationale overheden voor de gezamenlijke krimpagenda’s lagen aan deze 

88 Dat wil zeggen dat de agenda vooral gaat over zaken waarop visie en beleid moeten worden ontwikkeld en belangen 
moeten worden afgewogen. Het gaat niet zozeer om zaken als gezamenlijke bedrijfsvoering (Boogers, 2018).
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financiële ondersteuning ten grondslag. Deze erkenning uitte zich onder meer in het 
beschikbaar stellen van (forse) financiële middelen voor het proces, de kennis en projecten, en 
had twee effecten. Enerzijds zorgde het voor een gevoel van waardering bij de samenwerkende 
partijen in het regime. Ook betekende deze erkenning extra investeringsbudget voor 
de uitvoering van de agenda. Anderzijds lijkt deze waardering de samenwerking en de 
verhoudingen binnen de coalitie extra onder druk gezet te hebben. Het zorgde, naast het 
verdelingsvraagstuk als gevolg van de demografische krimp, voor nóg een verdelingsvraagstuk: 
de toegekende subsidies zoals de Krimp- en anticipeergelden en de gelden vanuit de Gelderse 
Gebiedsopgave. Deze subsidies riepen vragen op als: ‘wie gaat over dat geld?’ en zorgden 
voor tijdrovende processen vanwege verantwoording. Een eerste gedachte is dat deze forse 
financiële bijdragen tot een impuls in de uitvoering van de samenwerkingsagenda zouden 
moeten leiden. De praktijk laat echter zien dat zodra de gezamenlijke inhoudelijke plannen 
(krimpagenda’s) ervoor hadden gezorgd dat de financiering of subsidie toegekend werd, de 
discussie startte over wie de verantwoordelijkheid droeg over dit geld en hoe de bedragen 
zouden moeten worden verdeeld. Volgens Stokers (1995) ‘ijzeren wet’ is in succesvolle 
regimes de regerende coalitie in staat om de middelen in te brengen in verhouding tot 
de nagestreefde agenda (zie: paragraaf 2.3). De regionale regimes in krimpgebieden in dit 
onderzoek lieten echter zien dat de middelen binnen het regime – bestaande uit de grote 
subsidiebudgetten – niet enkel door de coalitie bijeen werden gebracht, maar ook en vooral 
vanuit hogere overheden beschikbaar kwamen. Ik constateerde dat discussies over deze 
middelen uiteindelijk afleidden van de inhoudelijke agenda. Deze constatering roept de 
vraag op of het wel wenselijk en helpend is om regionale regimes rondom krimpagenda’s te 
voorzien van forse subsidiebudgetten vanuit hogere overheden. Deze vraag zou in verder 
onderzoek uitgezocht moeten worden. Veel regio’s die in Nederland te maken hebben met 
demografische krimp voeren namelijk stevige lobby’s om bij het Rijk en provincies financiering 
toegekend te krijgen. Deze financiering is nodig omdat krimpregio’s vaak te maken hebben 
met (forse) verliessituaties. Aangezien dit proefschrift aantoont dat deze financieringen leiden 
tot kwetsbaarheid van de regionale regimes is het aanbevelingswaardig om te onderzoeken 
op welke manier deze financiering vormgegeven moet worden om de uitvoering van de 
samenwerkingsagenda zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Een vierde verklaring voor de paradox heeft te maken met de uitvoering van de samenwerkings-
agenda’s die door formalisering voor een groot deel bij de projectbureaus van de inter-
gemeentelijke samenwerkingsverbanden in de Achterhoek en de Hoeksche Waard kwam 
te liggen. Hierdoor stond de uitvoering verder af van de coalitiepartijen en leidde deze tot 
minder directe betrokkenheid vanuit de coalitiepartijen bij de uitvoering. De projectbureaus 
zochten naar manieren om de werkprocessen van de coalitie in het regime zo goed mogelijk 
af te stemmen op de lokale democratische besluitvormingsprocessen. Dit bleek moeilijk, 
omdat regionale regimes zogenoemde hulpstructuren zijn (zie: Metze en Schaap, 2012). Zoals 
eerder gezegd, ze zijn niet democratisch ingebed. Het afstemmen van de werkprocessen was 
eveneens moeilijk, omdat de coalitiepartijen binnen het regime – overheden, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties – van elkaar verschilden in ‘snelheden van werken’ of zich 
op een ‘andere vlieghoogte’ bevonden. De pogingen om de afstemming van werkprocessen 
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zo goed mogelijk te organiseren, leidden ertoe dat de overheden in de persoon van deze 
projectbureaus meer regie naar zich toe trokken binnen de coalitie. Een voorbeeld van deze 
regie is de vergaderstructuur van de coalitiepartijen binnen het regime in de Achterhoek 
Agenda 2020, die uit praktische overwegingen afgestemd werd op de vergaderstructuur van 
de bestuurders van het intergemeentelijke samenwerkingsverband in de regio. De leidende 
vergaderstructuur en agenda van de overheden zorgden voor wrijving bij ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. De ondernemers en maatschappelijke organisaties zagen 
hierdoor onder meer de uitvoering van de gezamenlijke agenda vertragen. Daarnaast ervoeren 
deze een ‘informatieachterstand’ op bestuurders vanuit de lokale overheden en hierdoor 
ongelijkheid binnen de coalitie. Deze ervaringen leidden tot frustraties die discussies over de 
manier van samenwerken verschillende keren deden oplaaien en het inhoudelijke gesprek 
over de krimpagenda naar de achtergrond bracht. Het blijft in regionale regimes een zoektocht 
naar effectief regionaal bestuur door het ontwikkelen van goede werkrelaties tussen de 
coalitiepartijen en sterke ondersteunende organisaties (Hamilton, 2002). Goede werkrelaties 
en ondersteunende organisaties zijn van belang, omdat anders het regionaal regime te veel gaat 
afwijken van zijn kernprincipes: “niet de vraag wie de macht heeft, staat centraal, maar de vraag 
hoe een gezamenlijk vermogen tot handelen kan worden ontwikkeld” (Tops, 2007 p. 23). Of 
zoals Stone (1989, p. 229) zegt: “power to, not power over.” 

8.2 Uit de paradox: zoektocht naar een wenkend perspectief 

De samenwerkingscoalities zochten naar nieuwe inhoudelijke perspectieven om de paradox 
te boven te komen, weer nieuwe energie in het regime te blazen en vooruitgang te boeken. 
De brede krimpagenda’s ‘versmalden’: er kwam meer focus binnen de samenwerkingsagenda 
in de richting van economische toekomstkracht. In de Achterhoek betekende dit een nieuwe 
agenda: Smart Industry. In de Hoeksche Waard bleef de bestaande agenda in stand, maar 
kwam hierbinnen het accent te liggen op de economische projecten. De versmalling van de 
agenda, de focus op economische thema’s en de zoektocht naar nieuwe perspectieven op 
krimp worden door de experts in de Delphi-studie ook voor andere Nederlandse krimpregio’s 
herkend. Verschuivingen in de agenda passen binnen het regime-denken: regimes zijn niet 
statisch; de samenwerkingsagenda kan in de loop van de tijd veranderen (Stone, 2005, p. 
313). Demografische krimp bood volgens sommige geïnterviewde coalitiepartijen geen 
‘wenkend perspectief’ en dit zou verklaard kunnen worden doordat krimp voor velen een 
negatieve connotatie heeft en daarmee niet of nauwelijks perspectief voor de toekomst 
bood. Het ‘versterken van de regionale economie’ leek dat wel te hebben. Er was volgens 
sommige coalitiepartijen dan ook behoefte aan het zogenoemde ‘vitaliteitsdenken’. De 
perspectiefwisseling en de zoektocht naar de kansen in krimp zijn binnen het krimpdebat niet 
onbekend, en dit constateren andere onderzoekers ook (Reverda, 2013; Sousa en Pinho, 2015; 
Bock, 2016a; Hospers, 2019). 

Vanuit de veranderingen in de samenwerkingsagenda zochten samenwerkende partijen in de 
Achterhoek ook naar manieren om de structuur van samenwerking minder formeel te maken. 
De introductie van ‘onafhankelijke kennismakelaars’ moest de verbinding tussen de coalitie 
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en de uitvoering ‘in het veld’ versterken en de uitvoeringkracht van het regime vergroten. 
Samenwerkende partijen leken te beseffen dat verder formaliseren geen toekomst had. Verdere 
formalisering zou kunnen uitmonden in een extra bestuurslaag in de regio. Wanneer dit het 
geval was geweest, was er geen sprake meer van informele en lichte samenwerking en dus 
ook niet meer van een regime. Het regime raakt dan aan zijn ‘natuurlijke bovengrens’: het 
regime gaat over in een coalitie van actoren met relatieve autonomie naar een systeem waarin 
voornamelijk hiërarchische relaties bestaan (Tops, 2007, p. 25). 

Het is de vraag of het ‘economisch wenkend perspectief’ als speerpunt van de gezamenlijke 
agenda wél de nodige brandstof biedt voor duurzame en succesvolle regionale regimes in 
krimpgebieden. De regionale regimes in de Achterhoek en de Hoeksche Waard tonen in ieder 
geval dat een benadering van krimp als verdelingsvraagstuk onvoldoende energie oplevert 
om gezamenlijk de schouders eronder te blijven zetten. Met een wenkend perspectief lijken 
samenwerkingspartners meer munitie in handen te hebben om de samenwerking te verdedigen. 
Richting de lokale achterban leek het makkelijker om draagvlak te vinden voor regionale 
wenkende perspectieven dan voor pijnlijke verdelingsvraagstukken. De presentatie van het 
wenkend perspectief lijkt eveneens een poging om de samenwerking te depolitiseren, zo blijkt 
onder meer uit de gesprekken in de casestudies over de oprichting van zogenoemde economic  
boards. Deze economic boards zijn economische ontwikkelraden die op een verzakelijkte, 
apolitieke manier afspraken maken over economische structuurversterkingen (Boogers, 2018). 
De opkomst van economic boards wordt ook gezien door de experts in de Delphi-studie. Verder 
onderzoek moet uitwijzen óf dergelijke wenkende perspectieven ook daadwerkelijk leiden tot 
een langdurige en succesvolle samenwerking, en of wenkende perspectieven ook een antwoord 
bieden in het anticiperen op regionale krimpopgaven. 

Opvallend is dat de paradox niet het einde van de regionale regimes in de Achterhoek en de 
Hoeksche Waard tot gevolg had. De agenda veranderde en de samenwerkingsstructuur ook, 
maar de partijen in de coalitie bleven elkaar vasthouden, net als de onveranderde verdeling 
en inzet van middelen om de agenda uit te kunnen voeren. Een mogelijke verklaring hiervoor 
kan in de Hoeksche Waard gevonden worden in het uitzicht dat er was op de herindeling van 
de vijf gemeenten tot één gemeente. Het ‘regionale gat’ zou verdwijnen. In afwachting hiervan 
werd het Pact van de Waard met de aanpaste agenda voortgezet. In de Achterhoek was geen 
sprake van herindeling. Zoals geschetst, veranderde de agenda in dit regime substantieel; de 
structuur werd aangepast, maar de coalitie en de middelen bleven nagenoeg ongewijzigd. In de 
regimestudie van Orr en Stoker (1994) wordt geconcludeerd dat een nieuwe koers leidde tot het 
uiteenvallen van het regime en de installatie van een nieuw regime. In aanvulling op wat Orr en 
Stoker (1994) constateren, stond in de Achterhoek en de Hoeksche Waard niet het hele regime 
ter discussie, maar vooral de mate van formalisering van de structuur, en de energie en steun 
voor de agenda binnen de coalitie. Je zou kunnen spreken van ‘regimerevitalisering’, een term 
die Tops (2007) aanhaalt. 

Dat de regimes niet uiteenvielen, zou verklaard kunnen worden doordat de coalitiepartijen in 
een krimpregio zich meer dan in andere regio’s realiseerden dat ze elkaar nodig hadden, wat 
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voortkomt vanuit de gedachte dat overheden alleen maar een beperkt antwoord kunnen geven 
op krimpvraagstukken en dat daarom altijd samenwerking met andere actoren nodig is. Deze 
gedachte wordt ondersteund door de ontwikkeling die experts in de Delphi-studie de afgelopen 
jaren zagen. Samenwerkingsverbanden in krimpgebieden zijn breder geworden. Er worden 
hierin meer private en maatschappelijke partners betrokken. Deze brede betrokkenheid komt 
voort vanuit het besef dat onderlinge concurrentie de negatieve gevolgen van krimp versterken 
en dat gezamenlijke krachtenbundeling nodig is om de regio een toekomstperspectief te 
kunnen bieden. Het is een krachtenbundeling om grote slagen te maken in de geest van 
de zogenoemde ‘wet van de stimulerende achterstand’.89 Mogelijk, zoals de Delphi-studie 
bevestigde, ook vanuit de gedachte dat samenwerking financiering oplevert vanuit de provincie, 
het Rijk of de EU. Dit financiële succes hebben de partijen in het verleden zelf ervaren. 

Tot slot, de Achterhoek en de Hoeksche Waard zijn voorbeelden van regio’s in Nederland 
waar regionale samenwerking gezien wordt als een manier om demografische krimp zo goed 
mogelijk te begeleiden. De redenen voor krimpgebieden om ook de komende jaren te blijven 
kiezen voor regionale samenwerkingsverbanden of regimes zijn zeer aannemelijk. Het past 
bij de huidige tijd waarin regionalisering steeds meer terrein wint. De resultaten van de 
casestudies in de Achterhoek en de Hoeksche Waard en de resultaten van de Delphi-studie in 
dit proefschrift laten zien dat de oprichting van een regime nog maar het begin van de oplossing 
is om demografische krimp op regionale schaal zo goed mogelijk te begeleiden. Daarna begint 
het pas écht. De context van de krimpopgaven in deze regio’s zorgde voor een interne dynamiek 
binnen de samenwerking, waarbij de agenda, de coalitie, de structuur en de middelen zich 
continu ontwikkelen en veranderend tot elkaar verhouden. Hierdoor is in de Achterhoek en 
de Hoeksche Waard de paradox van regionale samenwerking ontstaan. Als het op regionale 
regimes in krimpgebieden aankomt, in welke vorm dan ook, is het dan ook de kunst om te 
blijven terugkeren naar het ‘waarom’ van de samenwerking. Het gaat bijvoorbeeld om het 
zorgen voor een passende woningmarkt, regionaal-economische vitaliteit of het inrichten 
van een toekomstbestendig voorzieningenniveau. Vasthouden aan het ‘waarom’ is van belang 
om de geloofwaardigheid van de samenwerking te behouden en de paradox van regionale 
samenwerking te boven te komen, of hier in ieder geval zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat 
betekent, ondanks de soms stevige interne dynamiek: inhoud en ambitie boven structuur- en 
formaliseringsdiscussies blijven stellen.

8.3 Regionale regimes in krimpgebieden: conceptuele en methodische bijdrage 

In dit proefschrift ontwikkelde ik een analytisch raamwerk en methode om regionale regimes in 
Nederlandse krimpgebieden te onderzoeken (hoofdstuk 2). Hiermee leverde ik een bijdrage aan 
de collectie Nederlandse toepassingen van de regimetheorie en maakte ik deze geschikt voor 
analyse van regimes in een regionale context waarin krimpopgaven spelen en niet zozeer – zoals 
vaak gebruikt – in een stedelijke samenwerking met economische kansen (zie: Figuur 8.3). 

89 De wet van de stimulerende achterstand is een tegenhanger van de wet van de remmende voorsprong. Achterstand 
stimuleert om de harder te lopen en zo de achterstand in te halen (zie: Van der Hoeven, 1980).
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Krimpvraagstukken hebben voornamelijk een sociaal-maatschappelijk karakter en richten 
zich minder op economische opgaven. Andere onderzoekers lieten al eerder de toepassing 
van de regimetheorie zien voor niet-stedelijke of niet-economische casussen (zie: paragraaf 
2.3), maar voor zover bekend waren dit geen casussen met een uitgesproken regionale 
krimpopgave. 

Stedelijk

Regionaal

MaatschappelijkEconomisch

Stone’s Urban 
Regime Theory

Analyse regionale
regimes krimp-

gebieden

Figuur 8.3 Positionering proefschrift binnen regimetheorie
 
Hoewel veel onderzoekers zoals Lewis (1996) Leo (1998), Clarke (1999), Hamilton (2002), 
Harding, Harloe en Rees (2010), van Ostaaijen en Metze (2012) en Bafarasat (2016) eerder al 
de bruikbaarheid van de regimetheorie op regionale schaal lieten zien, hadden onderzoekers 
als Hamilton (2002) en Lewis (1996) bij de regionale toepassing kritische kanttekeningen (zie 
paragraaf 2.3.2). Bijvoorbeeld de complexiteit van het ontbreken van een regionale autoriteit 
binnen de samenwerking (Hamilton, 2002) of de stelling dat een regionaal georiënteerde 
economie en lokaal georiënteerde politiek de ontwikkeling van regionale regimes vooral 
afremmen. Beide kanttekeningen blijken zeer herkenbaar als ik kijk naar de regionale regimes 
in de Achterhoek en de Hoeksche Waard. Het ontbreken van regionale autoriteit, maar ook 
de kracht van lokaal georiënteerde politiek zijn van betekenis voor de ontwikkeling van 
regionale regimes in Nederlandse krimpgebieden. Desalniettemin biedt de regimetheorie 
goede mogelijkheden om deze factoren in beeld te brengen en diepgaand mee te nemen in de 
analyse.

Hoewel oorspronkelijk het uitgangspunt een hoofdzakelijk sociaal-maatschappelijke 
krimpagenda was, zie ik reflecterend op de resultaten van dit proefschrift dat ook de 
samenwerkingscoalities in de Achterhoek en de Hoeksche Waard na verloop van tijd op zoek 
gaan naar economische toekomstkracht. Deze zoektocht lijkt een manier om de paradox te 
boven te komen (zie: paragraaf 8.2). Anders dan vooraf gedacht, blijken regionale regimes 
in krimpgebieden dus door deze zoektocht naar economische toekomstkracht in de praktijk 
minder ver af te liggen van de oorspronkelijke regimetheorie met een economische agenda 
dan gedacht (zie paragraaf 2.3.4). Dit maakt de regimetheorie nog geschikter dan gedacht voor 
onderzoek van regionale regimes in krimpgebieden. 
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In dit proefschrift leverde ik een bijdrage aan de regimetheorie door de interne dynamiek 
verder inzichtelijk te maken. Dit hielp om de regionale regimes in krimpgebieden en de 
ontwikkeling hiervan beter te begrijpen. Veel andere onderzoekers die de regimetheorie 
gebruikten, keken vooral naar de ontwikkeling van het regime als geheel. Ze analyseerden 
het moment waarop het gehele regime ter discussie werd gesteld, of hoe het eindigde. 
Onderzoekers zoals Orr en Stoker (1994), Van Ostaaijen (2010) en Ravazzi en Belligni (2015) 
keken ook vanuit een chronologisch perspectief naar de interne dynamiek van het regime. 
Wat minder gebeurt, is dat alle kernelementen afzonderlijk en door de jaren heen structureel 
analytisch geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt worden. Dit deed ik door de kernelementen 
helemaal ‘uiteen te rafelen’. Per periode onderzocht ik hoe de agenda, de coalitie, de 
structuur en de middelen eruitzagen. 

Naast een theoretische bijdrage aan de regimetheorie lever ik met deze studie een bijdrage 
aan theorievorming rondom demografische krimp. Ik benaderde in dit proefschrift het 
krimpvraagstuk vanuit het perspectief van regionale samenwerking. Hierbij baseerde ik 
mijn analytisch model op de regimetheorie. Op deze manier trachtte ik een verdiepende 
slag te maken op bestaande relevante studies die ingaan op wat meer algemeenheden, zoals 
de noodzaak tot samenwerking in krimpgebieden en de veelvuldig beschreven mogelijke 
factoren die ervoor zorgen dat regionale samenwerking in krimpgebieden weerbarstig is: het 
gezamenlijk verdelen van verlies in plaats van winst, lokale belangen die prevaleren boven 
regionale belangen en de inpassing van het regionale samenwerkingsverband binnen het Huis 
van Thorbecke. Het uitgebreid analyseren van de inhoudelijke componenten (agenda, coalitie, 
structuur, middelen) van regionale samenwerkingsverbanden en deze door de jaren heen te 
bekijken, geeft ruimte en mogelijkheden om een uitgebreid beeld te geven van bijvoorbeeld 
verschillende perspectieven op krimp, krachten, nuanceverschillen en externe invloeden. Dit 
geeft een verdiepend beeld van de krimpaanpak in Nederlandse regio’s en vult de theoretische 
inzichten hierin aan. 

Voor de verschillende onderdelen binnen de regionale regimes in de door mij onderzochte 
krimpgebieden leverde dit onderzoek de volgende inzichten op: 
1. De inhoud van de agenda van regionale regimes in krimpgebieden: het aandeel 

krimpopgaven, economische opgaven en andere thema’s. Dit proefschrift liet zien dat de 
veelheid aan sociaal-maatschappelijke thema’s als leefbaarheid plaatsmaakten voor thema’s 
als economische vitaliteit. 

2. Welke partijen belang hechtten aan regionale samenwerking in krimpgebieden: gemeenten, 
provincies, ondernemers, zoals regionale industriebedrijven, banken, agrarische 
bedrijven, MKB en maatschappelijke organisaties als woningcorporaties, zorgpartijen en 
onderwijsinstellingen. De casussen lieten ook zien dat overheden binnen de publiek-private 
coalities een steeds grotere rol kregen.

3. De manier van samenwerken die de partijen in krimpgebieden hanteerden en de zoektocht 
naar de meest gewenste manier van samenwerken en de onderlinge rolverdeling. Regionale 
regimes startten vanuit een informele samenwerking, maar neigden naar een formelere 
samenwerking om tot uitvoering van de strategische agenda te komen. 
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4. Middelen die bijeengebracht worden om de krimpagenda uit te voeren en welk aandeel 
de verschillende samenwerkende partijen hierin hebben. Dit proefschrift laat zien dat de 
krimpopgave – zodra deze succesvol geagendeerd was – veel overheidsfinanciering binnen 
het regime opleverde. 

Deze empirische bevindingen beschreef ik per periode en ik visualiseerde deze door middel van 
een spindiagram (zie: Figuur 8.4). Door vervolgens alle spindiagrammen achter elkaar te zetten, 
kreeg ik niet alleen inzicht in de ontwikkeling van het regime als geheel, maar werd de interne 
dynamiek door de jaren heen ook inzichtelijk. 
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Figuur 8.4 Spindiagram regionale regimes krimpgebieden

Het spindiagram hielp om de interne dynamiek beter te begrijpen door inzicht te geven in hoe 
de kernelementen in de betreffende periode opgebouwd waren. Het diagram zit zo in elkaar dat 
elk ‘taartstuk’ een onderdeel van een bepaald kernelement van het regime vertegenwoordigt. 
Zo is in het spindiagram in Figuur 8.4 te zien dat wanneer sprake was van een structuur met een 
formeel karakter, overheden een groot aandeel hadden in het inbrengen van de middelen. 

Reflecterend op het gebruik van de spindiagrammen in dit onderzoek constateer ik dat het 
visualiseren van de invulling van de kernelementen in een spindiagram een werkbare manier 
blijkt om de interne dynamiek zichtbaar te maken. Het geeft inzicht en overzicht. Tekstuele 
onderbouwing van het spindiagram blijft echter altijd nodig om schijnnauwkeurigheid te 
voorkomen. Het kan namelijk voorkomen dat een aandeel van 5% dezelfde kleur krijgt als 
een aandeel van 32%. Ook is de invulling van de ‘taartstukken’ gebaseerd op een telling van 
bepaalde onderdelen binnen een kernelement. Dit kan zorgen voor vertekeningen in het 
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beeld. Het is aanbevelingswaardig om dit spindiagram verder te ontwikkelen zodat een nog 
betrouwbaarder beeld ontstaat en het op deze manier als model vaker ingezet kan worden om 
de complexiteit binnen regionale samenwerkingsverbanden in krimpgebieden te duiden. 

Naast de conceptuele bijdrage die ik met dit proefschrift lever aan de regimetheorie, lever 
ik een methodische bijdrage door het combineren van casestudies en een Delphi-studie. De 
patronen die ik ontdekte in mijn casussen en de verklaringen hiervoor toetste ik door deze voor 
te leggen aan een groep experts vanuit de wetenschap en de praktijk. De resultaten van de 
Delphi-studie laten zien dat bepaalde bevindingen niet alleen gelden voor de twee onderzochte 
casussen, maar ook in andere krimpgebieden in Nederland gezien worden. De Delphi-studie 
maakte het dus mogelijk om de casusspecifieke conclusies verder te veralgemeniseren naar 
uitspraken voor krimpregio’s in Nederland en daaropvolgende aanbevelingen. Hoewel de 
Delphi-methode een beproefde onderzoeksmethode is, blijft deze gebaseerd op een subjectief 
iteratief groepsproces (Van Doorn en Van Vught in Kieft, 2011). In dit proefschrift zijn de 
resultaten die voortkomen uit de Delphi-studie gebaseerd op de mening van een beperkte 
groep Nederlandse deskundigen, geuit in een beperkt aantal rondes. Het verdient aanbeveling 
om een dergelijke Delphi-studie uit te breiden en de groep samen te stellen met internationale 
deskundigen. Ook zou deze methode ingezet kunnen worden om toekomstvisies en -beleid op 
demografische veranderingen op te stellen. 

Om de aannemelijkheid en de rijkheid van de conclusies te vergroten, is het aanbevelings-
waardig om naast de Achterhoek en de Hoeksche Waard nog meer casussen in Nederland 
te onderzoeken. Dit zou kunnen zorgen voor een meer solide beeld van regionale 
samenwerkingsverbanden in krimpgebieden. Verder is het interessant om ook een 
internationale vergelijking te maken en regionale samenwerkingsverbanden in buitenlandse 
casussen te onderzoeken. Ook is het interessant om een blik te werpen op samenwerking in 
stedelijke regio’s die krimp kennen, bijvoorbeeld in een Nederlandse stad als Heerlen. Het 
denken in regimes zou mogelijk ook in de stedelijke samenwerkingsverbanden inzicht kunnen 
geven in hoe de samenwerking in elkaar steekt en zich ontwikkelt. Het verdient aanbeveling 
om vanuit het regime-denken dus ook naar (stedelijke) samenwerkingsverbanden in een 
internationale context te kijken. 

8.4 Discussie: regionale regimes rondom een krimpagenda 

Zoals ik in paragraaf 8.2 beschrijf, gingen de samenwerkende partijen om de paradox te 
boven te komen op zoek naar het ‘wenkend perspectief’. Hamilton (2002) – die eerder 
regionale regimes onderzocht – concludeerde dat succesvolle regionale regimes meestal 
het gevolg zijn van een crisis of kans die de samenwerkende partijen mobiliseert. Anders 
gezegd, er is een crisis of kans nodig om regionale regimes tot een succes te maken. Voor 
succesvolle regionale samenwerking is bekend dat er een breed gedragen besef moet zijn 
van regionale problemen of ontwikkelingskansen, die alle betrokkenen ervan doordringt dat 
niets doen geen optie is (Boogers, 2014). Ook experts in de Delphi-studie zien erkenning 
van de urgentie van de krimpopgave en de gevolgen hiervan als belangrijkste factor bij de 
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agendavorming in regionale samenwerkingsverbanden in krimpgebieden (zie: paragraaf 
6.2.1). Vanuit deze benaderingswijze roept de zoektocht naar het wenkend perspectief de 
vraag op of demografische krimp wel voldoende gezien wordt als een ‘crisis’ die noopt tot 
samenwerking. De samenwerkingsagenda’s onderschreven deze sense of urgency op papier: 
“krachtig antwoord op uitdagingen vanuit demografische veranderingen” (Uitvoeringsagenda 
Achterhoek 2020, 2014, p.9 ) of “Partijen zich bewust zijn van de grote transformatieopgave 
voor de Hoeksche Waard, waarbij het enerzijds gaat om het benutten van de kansen die er 
liggen voor een versterking van de positie van de regio en anderzijds om het begeleiden van 
de gevolgen van de toekomstige bevolkingsverandering in de Hoeksche Waard” (Pact van 
de Waard, 2015, p. 4). Toch lijkt er een ogenschijnlijk verschil in de samenwerkingsafspraken 
die de partijen opschreven en de uiteindelijke uitvoering hiervan. Een constatering die 
ook Verwest (2011) doet in haar onderzoek naar de reacties van lokale overheden op 
demografische krimpopgaven (zie: Verwest, 2011). Hierin blijkt dat de meeste veranderingen 
in het beleid van lokale overheden eerder in strategische afspraken terug te vinden zijn dan 
in operationele plannen en handelingen. Dit heeft volgens haar te maken met een marginale 
probleemperceptie van krimp bij partijen. Ook speelt mee dat demografische krimp nog 
onvoldoende zichtbaar is in de fysieke leefomgeving (zoals leegstand) (zie: Rink, 2010). 
Hierdoor worden de effecten nog niet voldoende ervaren (Verwest, 2011). In dit onderzoek 
is de fysieke zichtbaarheid van de gevolgen van demografische krimp – of het uitblijven 
daarvan – niet specifiek onderzocht. Het is aanbevelingswaardig om verder te onderzoeken 
in hoeverre dit de gevoelde urgentie voor een krimpagenda binnen een regionaal regime 
beïnvloedt. 

Regionale regimes in krimpgebieden doen denken aan de zogenoemde ‘ontwikkelregimes’. 
In dit type regime proberen – in tegenstelling tot bijvoorbeeld ‘onderhoudsregimes’ – 
samenwerkende partijen veranderingen te bewerkstelligen (Stoker, 1995; Stone 1993). De 
regionale regimes in de Achterhoek en de Hoeksche Waard kennen beide, onder invloed van 
de verwachte demografische krimp, een agenda die veranderingen wil bewerkstelligen. Deze 
verandering is het anticiperen op demografische krimp in plaats van handelen gericht op groei. 
Een van de kenmerken van het ‘ontwikkelregime’ is dat deze vaak controversieel van aard is. 
Ontwikkelregimes brengen veranderingen met zich mee en lokken op die manier een bepaalde 
mate van tegenstand uit. Dit zorgt voor risico’s voor bestuurders. Te denken valt aan electorale 
impopulariteit voor overheidsbestuurders (Stone, 2015). Het risico van electorale impopulariteit 
leidt in sommige gevallen ertoe dat bestuurders in regimes zich meer bezighouden met het 
aankondigen en bekendmaken van de gezamenlijke plannen dan met de daadwerkelijke 
implementatie ervan (Sanders en Stone, 1987). De ‘veranderopgave’ die demografische krimp 
is, lijkt dus iets anders of extra’s te vragen van de invulling van de kernelementen. Het gaat 
niet alleen om samenwerking tussen coalitiepartijen, maar ook om een coalitie die kan 
omgaan met impopulariteit. Of zoals experts in de Delphi-studie benoemen: coalitiepartners 
die uit hun comfortzone stappen, autonomie kunnen inleveren en kunnen omgaan met 
identiteitsconflicten. Als de coalitie deze kenmerken niet heeft, kan dit tot wrijving of een 
sterke dynamiek leiden. 
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Aanknopingspunten voor mogelijke oplossingsrichtingen om met de paradox om te gaan of deze 
zelfs te voorkomen, zijn te vinden in de conclusies van Ravazzi en Belligni (2015) in hun analyse van 
het urban regime van Turijn. Naast de gebruikelijke onderhandelingen en planvormingsprocessen 
onder de coalitiepartijen van het regime werden in Turijn stadsbrede discussies georganiseerd 
om de samenwerkingsagenda vorm te geven. Het stimuleerde een doelgerichte aanpak en 
zorgde voor bredere steun van nevenactoren (Ravazzi en Belligni, 2015). Hierdoor ontstonden 
conflicten en confrontaties tussen coalitiepartners al tijdens het besluitvormingsproces en werden 
deze opgelost voordat ze de uitvoeringsfase konden belemmeren (Ravazzi en Belligni, 2015). 
“Deze bevindingen suggereren dat de “macht om” van stedelijke regimes zich niet alleen kan 
ontwikkelen via standaardonderhandelingen en sectorale beleidsvormingsprocessen, die typerend 
zijn voor stedelijk bestuur, maar ook door middel van een stadsbrede collectieve inspanning, in 
zekere zin meer deliberatief, hoewel niet noodzakelijkerwijs meer inclusief of met aandacht voor 
sociale rechtvaardigheid”vii (Ravazzi en Belligni, 2015, p. 342). Op basis van deze bevindingen zou 
je kunnen zoeken naar breder draagvlak voor een gezamenlijke krimpagenda door het organiseren 
van regiobrede discussies of een regionaal parlement.

Tot slot, in relatie tot de interne dynamiek van regimes wordt in de literatuur ook wel 
gesproken over het ‘overloopeffect’ tussen de kernelementen. Dit betekent: een verzwakt 
gevoel van urgentie of gedeeld belang, veranderingen in de coalitie of een zwakke structuur 
van samenwerking, kunnen andere kernelementen beïnvloeden (Stone, 2015). Wanneer deze 
ontwikkelingen niet worden hersteld, kan dat leiden tot ontbinding van de samenwerking of 
transformatie ervan (Stone, 2015). Deze stelling roept de volgende vraag op: was in de regionale 
regimes in de Achterhoek en Hoeksche Waard sprake van transformatie binnen het regime, 
of van verandering of zelfs ontbinding van het regime als geheel? Hoewel deze vragen niet 
expliciet onderzocht zijn in dit proefschrift kan ik op basis van de resultaten van dit onderzoek 
het volgende erover zeggen. Onderzoekers als Orr en Stoker (1994) definiëren de veranderingen 
van het regime in drie fases. Ze benoemen dat de derde fase – het installeren van een nieuw 
regime – gepaard gaat met een nieuwe ideologische visie en een nieuwe reeks maatregelen 
(Orr en Stoker, 1994, p. 69). De literatuur is echter niet geheel duidelijk over de definitie van 
een ‘nieuwe ideologie’. Het is de vraag of je het wenkend perspectief kunt rekenen tot een 
nieuwe ideologie of dat het wenkend perspectief vooral een verandering in focus van de agenda 
is. Deze vraag biedt aanknopingspunten tot vervolgonderzoek. De casussen in dit proefschrift 
laten zien dat binnen de manier van samenwerken vooral de mate van formalisering verandert, 
en in principe niet de volledige structuur. Ook vinden binnen de samenwerkingscoalities 
geen grote samenstellingswisselingen plaats, maar gaat het vooral over een wisselende mate 
van overheidsinvloed. In tegenstelling tot de beschrijving van Orr en Stoker (1994) lijken de 
regimes in de Achterhoek en de Hoeksche Waard, voor zover ik dit op basis van dit proefschrift 
kan beoordelen, dus niet in zijn geheel ter discussie te staan. Het vergt nader onderzoek om 
hierover onderbouwde conclusies te kunnen trekken. 
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8.5 Aanbevelingen voor de praktijk 

De conclusies in dit proefschrift vertaal ik in deze paragraaf in aanbevelingen voor de 
praktijk. De aanbevelingen zijn specifiek gericht aan bestuurders van samenwerkingspartners 
van regionale regimes in Nederlandse krimpgebieden. Omdat krimp een complexe en 
veelzijdige opgave is, lijkt dynamiek binnen regionale regimes onvermijdelijk. Het gebruik 
van spindiagrammen zoals ik die heb ontwikkeld, kan samenwerkingspartners inzicht en 
overzicht geven in welke ingrediënten een bepaalde dynamiek veroorzaken en hoe deze zich 
ontwikkelen. Het helpt om de focus binnen het samenwerkingsverband niet enkel te leggen 
op structuurdiscussies rondom bijvoorbeeld formalisering of informalisering, maar aandacht te 
richten op álle kernelementen. Zo kunnen coalitiepartijen beter mee op de ‘golfbeweging’ die 
het regime doormaakt. Soms is daar bijvoorbeeld wat meer formele beslissingsbevoegdheid 
nodig, soms juist meer ruimte om te experimenteren binnen informele netwerken. Het 
spindiagram geeft inzicht en biedt een basis om gezamenlijk het gesprek over de dynamiek 
van het regime te voeren. Voor de kernelementen binnen regionale regimes in krimpgebieden 
agenda, coalitie, structuur en middelen, doe ik de volgende aanbevelingen: 

1. Agenda: beperk verdelingsvraagstukken in regionale regimes en richt je op toekomstkracht
In dit proefschrift zag ik dat regionale regimes te maken hebben met verdelingsvraagstukken 
en dat deze druk leggen op de publiek-private coalitie. Het gaat vooral om maatschappelijke 
verdelingsvraagstukken, zoals de spreiding van voorzieningen of woningbouwplannen. Het 
verdient aanbeveling om te verkennen of de meest complexe maatschappelijke regionale 
verdelingsvraagstukken in de toekomst primair als een overheidsverantwoordelijkheid 
gezien zouden moeten worden, en dus niet als een opgave binnen een regionaal publiek-
privaat regime. Wanneer het aantal inwoners en huishoudens in een regio afneemt, 
zijn verdelingsvraagstukken onvermijdelijk. Provinciale en nationale overheden kunnen 
samenwerkingsverbanden ondersteunen door pijnlijke verdelingsvraagstukken van het ‘bordje’ 
van de coalitiepartners in het regime af halen en gezamenlijk met de lokale gemeenten 
te zoeken naar regionale oplossingen. Op deze manier stellen ze zich op als regisseur en 
helpen ze de regio’s bij het maken van ‘pijnlijke’ keuzes. Provincies en het Rijk staan meer op 
afstand van lokale belangen en kunnen hierdoor soms beter vanuit een regionaal perspectief 
naar verdelingsvraagstukken kijken. De coalitiepartijen binnen het regime kunnen zich dan 
vooral richten op een ‘wenkend perspectief’ op de krimpopgave, ofwel een agenda gericht op 
toekomstkracht van de regio (zie ook: Bock, 2019). Dit wenkende perspectief is essentieel om 
de energie vast te houden en gezamenlijke inspanningen te kunnen blijven leveren. Wanneer 
de verdelingsvraagstukken een andere benadering krijgen, ontstaat ruimte om met een andere 
blik naar sociaal-maatschappelijke opgaven en zaken als leefbaarheid, voorzieningen en wonen 
te kijken. Niet enkel als solitair verdelingsvraagstuk, maar in samenhang met andere opgaven 
die ook belangrijk zijn voor het toekomstperspectief van inwoners in een regio. Te denken valt 
aan werkgelegenheid, sociale cohesie, recreatiemogelijkheden, bedrijvigheid en mobiliteit. De 
zoektocht naar een wenkend perspectief op de krimpopgave ligt onder meer in het verknopen 
van economische speerpunten en maatschappelijke innovatie. Een vitale economie werkt 
immers alleen als de mensen die bijdragen aan deze economie in een krimpregio ook prettig 
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kunnen leven. Op deze manier roept een regionale krimpagenda niet alleen controverse op, 
maar genereert deze ook kansrijke prikkels en mogelijkheden. Het kan helpen om conflicten te 
beheersen en tegenstand tegen regimes te verzachten (zie ook: Stone, 1993).90

2. Coalitie: investeer in het regionale team
Wanneer de coalitiepartners onderling goede werkrelaties ontwikkelen, kunnen deze een 
effectief regionaal bestuur vormgeven (zie: Hamilton, 2002). Voor een succesvolle regionale 
samenwerking is het van belang dat alle belangrijke spelers zich bewust zijn van hun rol in de 
coalitie. De manier van samenwerken is van invloed op de resultaten en de geloofwaardigheid 
ervan (zie ook: Metze en Levelt, 2012). Deze bewustheid van hun rol als coalitiepartij en 
het effect hiervan zag ik in de casussen vooral goed terug in de coalities (Stormberaad en 
de Bende van Acht) in de startfase van de regimes. Wat ik leerde uit de interviews en de 
observaties is dat het belangrijk is elkaars taal te spreken en te leren ‘vliegen op dezelfde 
hoogte’. Hiervoor is meer kennis en meer begrip van de verschillen en overeenkomsten van 
onderlinge coalitiepartners nodig. Vooraf hardop uitspreken met welk belang eenieder in 
de coalitie stapt, is essentieel. Ook een gezamenlijk informatiesysteem zou kunnen helpen. 
Hierdoor ontstaat bij geen enkele coalitiepartner, binnen de dynamische ontwikkelingen van 
het regime, een informatieachterstand. In de Achterhoek verbeterde de samenwerking toen 
er veel meer aandacht was voor de ‘korte lijnen’ en het voorkomen van miscommunicatie. Dit 
werd vormgegeven door meer ontmoetingen tussen de coalitiepartijen en het oprichten van 
een ‘app-groep’. Daarnaast is het van belang om gedurende het proces van samenwerking 
continu aandacht te hebben voor vertrouwen en gelijkwaardigheid. Dit zijn randvoorwaarden 
om bestuurlijk lef te tonen in regionale vraagstukken. Juist het informele aspect dat de 
regimetheorie kenmerkt, kan hiervoor een basis bieden. Het is dan ook van belang om 
ontmoetingsplaatsen waar informele contacten kunnen worden onderhouden niet te 
onderschatten. In de Hoeksche Waard zagen we de samenwerking succesvol worden ten tijde 
van de informele ontmoetingen bij de voorzitter van de Kamer van Koophandel thuis. Plaatsen 
waar ondernemers, politici en bestuurders van maatschappelijke organisaties samenkomen, 
zijn zeldzaam, maar wel nodig om informele regionale netwerken te versterken (Boogers, 2013). 
Organiseer deze dus. Het kan eenvoudig; ga met elkaar op pad op werkbezoek of ga samen 
dineren na een vergadering. “De chemie zit hem in de mensen die er altijd zijn. […] De echte 
trekkers zitten constant aan tafel (RHW14).

3. Structuur: maak van de regio een ‘politieke gemeenschap’
Voor de snelheid in het proces en de daadkracht van het regionale regime is het van belang 
democratische legitimatie serieus te nemen en tijdig te organiseren. In de Hoeksche Waard 
deden gemeenten dat uiteindelijk via een herindelingsprocedure. Herindeling is echter 
een zwaar en formeel proces, en er zijn ook minder forse ingrepen mogelijk om regionale 
democratische legitimiteit te organiseren. Te denken valt aan agglomeratiegemeenten, sterkere 

90 De aanbeveling dat hogere overheden een grotere rol kunnen pakken in verdelingsvraagstukken, geldt overigens niet 
alleen voor krimpopgaven. Verdelingsvraagstukken zijn er immers niet alleen in relatie tot krimp. Denk bijvoorbeeld 
aan de verdelingsvraagtukken op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de bijbehorende 
decentralisaties, of de Regionale Energie Strategieën (RES) die nu in elke regio in Nederland ontwikkeld worden.
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(mini)provincies of rechtstreeks gekozen regiobesturen of regioparlementen (zie ook: Boogers, 
2018). In de Achterhoek werkt men bijvoorbeeld sinds september 2018 met de Achterhoek 
Raad, waarin raadsleden van alle partijen uit de zeven gemeenten sturen op de inhoudelijke 
agenda van de regio (8rhk Ambassadeurs, 2021). De landelijke overheid en provincies kunnen 
in deze democratische legitimatieprocessen ondersteuning bieden. Belangrijk is niet té veel te 
concentreren op het formaliseren van de samenwerking, maar slimme hulpstructuren te zoeken 
waardoor je de focus op de inhoud en het regionaal belang centraal kunt stellen. De casus in de 
Achterhoek laat zien dat te veel ‘tussenstations’ in de samenwerkingsstructuur niet werkte. De 
extra ‘overleglaag’ tussen de stuurgroep en de projectgroepen in bleek er een te veel, waardoor 
de uitvoeringskracht van het regime afnam. Wanneer een dergelijke extra overleglaag uitgroeit 
tot een extra bestuurslaag kan het zelfs het einde van de informele of lichte samenwerking 
betekenen. De structuur moet volgend zijn op de inhoud, en waar nodig laveren tussen het 
formele en het informele. 

4. Middelen: in verhouding; volg het principe ‘iedereen draagt bij’
De resultaten in dit proefschrift laten zien dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor 
de middelen die beschikbaar worden gesteld om de samenwerkingsagenda uit te kunnen 
voeren. Door samenwerkingspartijen in de coalities is vaak gezegd dat het volgende principe 
geldt: ‘iedereen draagt bij’. In de praktijk bleek dit toch te veranderen en namen overheden 
een groot deel voor hun rekening. Dit hoeft niet problematisch te zijn, maar bewustwording 
en signalering van deze ontwikkeling zijn van groot belang. Een groot aandeel van een van 
de samenwerkingspartners bij de inbreng van middelen kan de coalitie uit balans brengen. 
Openheid, transparantie en het goede gesprek erover zijn nodig om hiermee om te kunnen 
gaan. Daarnaast kunnen het Rijk en provincies regionale regimes ondersteunen door kleinere 
gefaseerde of project-gerelateerde subsidies te verstrekken. Te grote eenmalige subsidiepotten 
leveren vooral nieuwe verdelingsvraagstukken op. Deze kleinere of project-gerelateerde 
subsidies kunnen bijvoorbeeld beschikbaar worden gesteld aan compensatie van transformatie 
of verlies als gevolg van herverdeling in de regio, bijvoorbeeld herverdeling van voorzieningen 
vanwege krimp.91 Daarnaast is het van belang zich bewust te zijn dat een aanwezige rol van een 
provincie – los van de regie op de verdelingsvraagstukken– invloed op de ontwikkeling van het 
regime kan hebben. De casussen laten daarin positieve ontwikkelingen zien, zoals de rol die 
de provincie Zuid-Holland speelde in de bewustwording van demografische krimp in de regio. 
Het kan ook onrust meebrengen. Dat zagen we in de Achterhoek, waarbij sommige partners 
in de coalitie zich steeds meer een ‘subsidieclub’ voelden, door het grote aandeel provinciale 
financiering binnen het regime. 

91 Wanneer wordt besloten dat twee van de vijf zwembaden in een regio sluiten, worden gemeenten waar de zwembaden 
sluiten ondersteunt om in te kunnen zetten op bijvoorbeeld extra openbaar vervoer om deze opengebleven 
zwembaden te bereiken. Vanuit een sterke regionale toekomstvisie wordt dan niet alleen ingezet op de aanwezigheid 
van voorzieningen, maar ook op de bereikbaarheid daarvan.
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EPILOOG: TIJDEN VERANDEREN, KRACHT VAN  
REGIONALE SAMENWERKING BLIJFT

Samen d’ran staat nog steeds symbool voor een krachtige regionale aanpak waarbij alle partijen 
vanuit hun eigen rol, kracht en verantwoordelijkheden ‘schouder aan schouder’ zorgen voor 
toekomstkracht. In deze tijd van hoge druk op de woningmark en de discussies over een ‘trek 
naar het platteland’ door corona, kan je je op momenten bijna niet meer voorstellen dat tal 
van regio’s zo’n tien jaar geleden actief nadachten over hun aanpak van krimp. Het oplossen 
van woningtekorten en het accommoderen van groei staan in veel regio’s momenteel (weer) 
hoog op de agenda. Dit bewijst maar weer eens hoe onvoorspelbaar de toekomst is en ook 
hoe demografische ontwikkelingen – maar vooral ook het perspectief op deze ontwikkelingen 
– samenhangen met andere maatschappelijke, economische en fysieke opgaven. Het 
krimpdebat is grillig. Waar ruim een decennium geleden de kranten vol stonden met politieke 
en maatschappelijke debatten over krimp lijkt momenteel demografische krimp– als solitaire 
opgave – nauwelijks nog in de belangstelling te staan. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld 
provinciaal en Rijksbeleid op krimp. Waar in 2011 het Rijk met het Actieplan Bevolkingsdaling 
demografische krimp als urgent demografische vraagstuk agendeerde, is het nu een onderdeel 
geworden van de Rijksaanpak in de Nationale Omgevingsvisie. 

Toch blijft het anno 2021 relevant om het vizier op regionale samenwerking in krimpregio’s 
niet los te laten en te leren hoe samenwerking in de regio kan bijdragen aan toekomstkracht, 
veerkracht en vitaliteit. Krimp blijft namelijk wel degelijk een ontwikkeling die bepalend is 
voor veel van met name de landelijke gebieden in Nederland. Demografische ontwikkelingen 
als krimp, maar ook vergrijzing en ontgroening, zorgen voor steeds grotere verschillen 
binnen Nederland op het gebied van brede welvaart, economische kracht, leefbaarheid 
en bereikbaarheid. Hoewel het thema ‘krimp’ veel minder op de agenda’s staat, werken 
Achterhoekse ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden onder de naam 
8RHK Ambassadeurs met een Achterhoek Board en een regionale Achterhoek Raad nog 
steeds intensief samen om in gezamenlijk verband de regio te versterken. De gemeenten in de 
Hoeksche Waard zijn ondertussen één gemeente geworden en werken vanuit die positie nog 
steeds samen met het maatschappelijk middenveld. 

Tijden veranderen, en onze blik op de aanpak van krimp wellicht ook. De regio blijft echter 
hoe dan ook een belangrijk schaalniveau waarop we ons leven en andere belangrijke zaken 
organiseren. Denk alleen al aan de Regionale Energie Strategieën, Jeugdzorgregio’s, Regiodeals, 
Woningmarktregio’s en Regionale Omgevingsvisies. Vaak zijn dit regionale agenda’s waarin 
ook bepaalde verdelingsvraagstukken spelen. Ik hoop met mijn proefschrift een bijdrage te 
hebben geleverd aan het inzicht en de grip op de complexiteit die regionale samenwerking 
met zich meebrengt. Door regionale samenwerking beter te begrijpen, kunnen we deze steeds 
beter inzetten en ervoor zorgen dat deze ook daadkracht oplevert. In de kern blijft het gaan 
om het samenbrengen en verbinden van agenda’s en middelen van verschillende overheden en 
niet-overheden, zodat partijen in samenhang grote toekomstkansen kunnen verzilveren. Ik zou 
zeggen: samen d’ran! 



Introductie  |  Analytisch raamwerk  |  Methode  |  Casestudies  |  Delphi-studie  |  Resultaten vergeleken  |  Conclusie  |  Samenvatting

163

LITERATUUR



VAN PANACEE TOT PARADOX

164

LITERATUUR

8RHK Ambassadeurs (2020). Achterhoek Board. 
https://8rhk.nl/smart-governance/achterhoek-board/

8RHK Ambassadeurs (2020). Achterhoek Raad. 
https://8rhk.nl/smart-governance/achterhoek-raad/

8RHK Ambassadeurs (2021). De cijfers en het verhaal van de Achterhoekse woningmarkt. 
https://www.awlo.nl 

Achterhoek Agenda 2020 (2011). Convenant Achterhoek 2020. 

Achterhoek Agenda 2020 (2014). Uitvoeringsagenda Achterhoek. D’ran! Stappen zetten, 
gewoon doen!

Achterhoek Agenda 2020 (2016). Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020. 

Andersen, O., & Pierre, J. (2010). Exploring the Strategic Region: Rationality, 
Context, and Institutional Collective Action. Urban Affairs Review, 46(2), 218-240. 
doi:10.1177/1078087410367756

Ansell, C. (2012). Collaborative governance. In D. Levi-Faur (Eds.), The Oxford handbook of 
governance. doi:10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0035

Bafarasat, A. Z., & Baker, M. (2016). Strategic spatial planning under regime governance 
and localism: experiences from the North West of England. TPR: Town Planning Review, 87(6). 
doi:10.3828/tpr.2016.43

Balz, V. E. (2018). Regional design: Discretionary approaches to regional planning in 
The Netherlands. Planning Theory, 17(3), 332-354. doi:10.1177/1473095217721280

Beunen, R., Meijer, M., & de Vries, J. (2020). Planning strategies for dealing with population 
decline: Experiences from the Netherlands. Land Use Policy, 93, 104-107. doi:10.1016/j.
landusepol.2019.104107

Bijsterveld, A. J. A. (2014). Zóó is Brabant: Noord-Brabant als casus van dynamisch regionalisme 
in Europa. In W. van de Donk, S. van Dommelen, J. Janssen, W. van Leeuwen, & M. Notermans 
(Eds.), Het nieuwste Brabant (pp. 552-570). Provincie Noord-Brabant en Uitgeverij Lecturis.

Bischoff, I., & Wolfschütz, E. (2020). Inter-municipal cooperation in administrative tasks – 
the role of population dynamics and elections. Local Government Studies, 1-25. doi:10.1080/03003
930.2020.1771307



Introductie  |  Analytisch raamwerk  |  Methode  |  Casestudies  |  Delphi-studie  |  Resultaten vergeleken  |  Conclusie  |  Samenvatting

165

Blanco, I. (2015). Between democratic network governance and neoliberalism: A regime-
theoretical analysis of collaboration in Barcelona. Cities, 44, 123-130. doi:10.1016/j.cities.2014.10.007

Bock, B. (2016a). Leegte en ruimte: Over bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord Nederland, 
Groningen. Rijksuniversiteit Groningen. 
https://www.rug.nl/research/portal/files/39957820/oratie_Bettina_Bock_20092016.pdf

Bock, B. (2016b). Rural marginalisation and the role of social innovation; a turn towards 
nexogenous development and rural reconnection. Sociologia Ruralis, 56(4), 552-573. doi:10.1111/
soru.12119
 
Bock, B. (2019). Van leefbaarheid naar toekomstkracht; inspiratie voor een nieuw krimpbeleid. 
In V. Beuzenberg, I. Bronsvoort, & M. Wouters (Eds.), Land in samenhang. (pp. 10-29). Krimp en 
regionale kansengelijkheid. 10-29. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en 
Platform31.

Boeije, H. (2005). Kwalitatief onderzoek. In H. ‘t Hart, H. Boeije, & J. Hox (Eds.), Onderzoeks- 
methoden. Amsterdam: Boom

Boeije, H. (2014). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom.

Bontje, M. (2004). Facing the challenge of shrinking cities in East Germany: The case of Leipzig. 
GeoJournal, 61(1), 13-21. http://www.jstor.org/stable/41147910

Bontje, M., & Musterd, S. (2012). Understanding shrinkage in European regions. Built 
Envrionment 38(2). 276-292. https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Panagopoulos/
publication/286324429_Shrinkage_perceptions_and_smart_growth_strategies_for_the_
municipalities_of_Portugal/links/5771caa908ae10de639dedb8.pdf

Boogers, M. (2013). Het raadsel van de regio: waarom regionale samenwerking soms resultaten 
oplevert. [Inaugurele rede, Universiteit Twente]. 
https://research.utwente.nl/files/5142546/000000ff.pdf

Boogers, M. (2014). Strategie, structuur en samenleving: drie dimensies van regionale 
uitvoeringskracht. Bestuurswetenschappen, 68(2), 13-31.

Boogers, M. (2018). Regie in de regio: waarom structuurdiscussies nodig zijn: Essay in opdracht 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de digitale tentoonstelling 
over Regionaal Bestuur. University of Twente. 
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255529/essay-regie-in-de-regio.pdf

Boogers, M., van der Burg, S., Kroese, J. P., & de Wit, J. (2015). Bestuurlijke toekomst Hoeksche 
Waard: bouwstenen en barrières, kansen en kwetsbaarheden. BMC Advies.



VAN PANACEE TOT PARADOX

166

Bos, C., De Kok, L., Oosterwaal, L. (2019). Derde voortgangsrapportage Actieplan Bevolkings-
daling. Birch. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/
2019/12/04/derde-voortgangsrapportage-actieplan-bevolkingsdaling/derde-voortgangs
rapportage-actieplan-bevolkingsdaling.pdf

Brown, M. (1999). Reconceptualizing public and private in urban regime theory: governance 
in AIDS politics. International Journal of Urban and Regional Research, 23(1), 45-69. doi: 
10.1111/1468-2427.00179

Calderon, C., & Westin, M. (2019). Understanding context and its influence on collaborative 
planning processes: a contribution to communicative planning theory. International Planning 
Studies, 1-14. doi:10.1080/13563475.2019.1674639

CBS (2019). Sterke groei in steden en randgemeenten verwacht. 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/37/sterke-groei-in-steden-en-randgemeenten-verwacht

CBS (2020a). Regionale kerncijfers [website]. 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37230ned/table? ts=1597838524638

CBS (2020b). Waar groeit of krimpt de bevolking? [website].  
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-verstedelijking/hoofdcategorieen/waar-groeit-of-
krimpt-de-bevolking-

CBS (2020c). Randgemeenten bij grote steden groeiden in 2019 het meest. [website]. 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/01/ randgemeenten-bij-grote-steden-groeiden-in-2019-
het-meest

CBS (2020d). Randgemeenten bij grote steden groeiden in 2019 het meest. 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/01/randgemeenten-bij-grote-steden-groeiden-in-2019-
het-meest

CBS (2021). Inwoners per gemeente. 
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/regionaal/inwoners

CBS en PBL (2009). CBS Statline: Regionale prognose bevolkingsopbouw; 2009-2040 [dataset] 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80283ned/table?ts=1619032123139

Chang, H. (2018). The resilience of shrinking communities in rural Japan [PhD thesis, University of 
Oxford]. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:c3bc0358-b025-4368-af95-a6e828bfd0b8 



Introductie  |  Analytisch raamwerk  |  Methode  |  Casestudies  |  Delphi-studie  |  Resultaten vergeleken  |  Conclusie  |  Samenvatting

167

Clarke, S. E. (1999). Regional and transnational regimes: Multi-level governance processes 
in North America and Europe. [Paperpresentatie]. ECPR Workshop Regionalism Revisited: 
Territorial Politics in the Age of Globalization. Mannheim. https://ecpr.eu/Filestore/
PaperProposal/093a6a26-7b22-452c-9e65-50c95a5873d1.pdf

Commissie Tielrooij (2000). Advies op hoofdlijnen. Bouwen aan een beter Delfzijl. 
[in opdracht van provincie Groningen en gemeente Delfzijl]. 

Cunningham-Sabot, E., & Roth, H. (2014). Growth Paradigm against Urban Shrinkage. In K. 
Pallagast, T. Wiechmann, C. Martinez-Fernandez. Shrinking cities: International perspectives and 
policy implications, 99-124. Londen: Routledge.

De Kruijf, R., & Langenberg, H., (2017). Vergrijzing en de Nederlandse economie. Centraal Bureau 
voor de Statistiek. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
&ved=2ahUKEwiB1rrP44fwAhUlMewKHVEZBvoQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2F
www.cbs.nl%2F-%2Fmedia%2F_pdf%2F2017%2F11%2Fvergrijzing.pdf&usg=AOvVaw1pIz
QMNCKphgKsAZDBEoWc

Denters, B., Klok, P.-J., Boogers, M., & Sanders, M. (2016). Inter-municipal cooperation: a 
democratic deficit. [Paperpresentatie]. 24th IPSA World Congress on Political Science. Poznan, 
Polen. https://www.utwente.nl/en/bms/pa/staff/boogers/publications/denters-klok-ipsa-2016-
final.pdf

Digaetano, A., & Lawless, P. (1999). Urban Governance and Industrial Decline: Governing 
Structures and Policy Agendas in Birmingham and Sheffield, England, and Detroit, Michigan, 
1980-1997. Urban Affairs Review, 34(4), 546-577. doi:10.1177/10780879922184077

Elshof, H., & Bailey, A. (2015). The Role of Responses to Experiences of Rural Population Decline 
in the Social Capital of Families. Journal of Rural and Community Development, 10(1), 72-93. 
http://www.jrcd.ca/viewarticle.php?id=1378&layout=abstract

Elshof, H., van Wissen, L., & Mulder, C. H. (2014). The self- reinforcing effects of population 
decline: An analysis of differences in moving behaviour between rural neighbourhoods with 
declining and stable populations. Journal of Rural Studies, 36, 285-299. doi:10.1016/j.jrurstud.
2014.09.006

Elzerman, K., & Bontje, M. (2015). Urban Shrinkage in Parkstad Limburg. European Planning 
Studies, 23(1), 87-103. doi:10.1080/09654313.2013.820095

Emerson, K., & Gerlak, A. K. (2014). Adaptation in collaborative governance regimes. 
Environmental management, 54(4), 768-781. doi: 10.1007/s00267-014-0334-7



VAN PANACEE TOT PARADOX

168

ESPON (2017). Shrinking rural regions in Europe. https://www.espon.eu/sites/default/files/
attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf

Evers, J. (2015). Kwalitatieve analyse: kunst én kunde. Amsterdam: Boom Lemma.

Feiock, R. C. (2004). Metropolitan governance: Conflict, competition, and cooperation. 
Georgetown: University Press.

Feiock, R. C. (2009). Metropolitan Governance and Institutional Collective Action. Urban 
Affairs Review. 44(3). 356-377.

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research.
Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245. doi:10.1177/1077800405284363

Frisken, F., & Norris, D. F. (2001). Regionalism Reconsidered. Journal of Urban Affairs, 23(5), 
467-478. doi:10.1111/0735-2166.00101

Gemeente Strijen (2010). Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorgaan Hoeksche 
Waard 2010. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Strijen/
CVDR99476.html

Gieling, J., & Haartsen, T. (2017). Liveable Villages: The Relationship between Volunteering and 
Liveability in the Perceptions of Rural Residents. Sociologia Ruralis, 57(S1), 576-597. doi:10.1111/
soru.12151

Groenleer, M., Stam, E., Tordoir, P., Verba, M., Broekman, C., & Ponds, R. (2018). Differentiatie 
in Regionale Governance en de Relatie met Economische Groei en Ontwikkeling. (Onderzoek in 
opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/differentiatie-
in-regionale-governance-en-de-relatie-met-economische-groei-en-ontwikkeling/

Groep van Acht (2013, 15-11). Hoeksche Waard Toekomst Waardig. Krimp op het eiland is al lang 
begonnen. Het Kompas.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N.K. Denzin 
& Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research, 105-117. Thousand Oaks, CA: Sage.

Gullberg, A., & Kaijser, A. (2004). City-building regimes in post-war Stockholm. Journal of Urban 
Technology, 11(2), 13-39. doi:10.1080/10630730412331297297

Haartsen, T., & Gieling, J. (2017). Gevolgen sluiting SPAR Ulrum 2 jaar later. Nieuwsbrief/
Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland.



Introductie  |  Analytisch raamwerk  |  Methode  |  Casestudies  |  Delphi-studie  |  Resultaten vergeleken  |  Conclusie  |  Samenvatting

169

Haartsen, T., & Venhorst, V. (2010). Planning for decline: anticipating on population decline in 
the Netherlands. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 101(2), 218-227. Doi:10.1111/
j.1467-9663.2010.00597.x

Haase, A., Rink, D., Grossmann, K., Bernt, M., & Mykhnenko, V. (2014). Conceptualizing urban 
shrinkage. Environment and Planning A, 46(7), 1519-1534. doi:10.1068/a46269

Hajer, M. (2003). Policy without polity? Policy analysis and the institutional void. Policy sciences, 
36(2), 175-195. doi: 10.1023/A:1024834510939

Hajer, M. (2005). Setting the Stage: A Dramaturgy of Policy Deliberation. Administration & 
Society, 36(6), 624-647. doi: 10.1177/0095399704270586

Hamilton, D. K. (2002). Regimes and regional governance: The case of Chicago. Journal of Urban 
Affairs, 24(4), 403-423. doi:10.1111/1467-9906.t01-1-00144

Harding, A. (1997). Urban Regimes in a Europe of the Cities? European Urban and Regional 
Studies, 4(4), 291-314. doi:10.1177/096977649700400401

Harding, A., Harloe, M., & Rees, J. (2010). Manchester’s Bust Regime? International Journal of 
Urban and Regional Research, 34(4), 981-991. doi:10.1111/j.1468-2427.2010.01013.x

Healey, P. (2003). Collaborative planning in perspective. Planning Theory, 2(2), 101-123. 
doi:10.1177/14730952030022002

Hedberg, C., & Haandrikman, K. (2014). Repopulation of the Swedish countryside: 
Globalisation by international migration. Journal of Rural Studies, 34,128-138. doi:10.1016/
j.jrurstud.2014.01.005

Henig, J. R., Hula, R. C., Orr, M., & Pedescleaux, D. S. (1999). The Color of School Reform Race, 
Politics, and the Challenge of Urban Education. Princeton University Press. doi:10.2307/j.ctt7t8s2

Hoekveld, G. (1996). Het ‘bestuurlijke zwarte gat’ gevuld? Een regionaal-en 
bestuursgeografische beschouwing over regio’s en hun middenbestuur. Beleid en Maatschappij, 
23(2), 64-74.

Hoekveld, J. J. (2014). Urban decline within the region: Understanding the intra-regional 
differentiation in urban population development in the declining regions Saarland and 
Southern-Limburg. https://hdl.handle.net/11245/1.432644

Hofstede, H. (2014). Balancing between thick and thin regional identities The case of De 
Achterhoek, The Netherlands. Journal of Place Management and Development, 7(2), 126-140. 
doi:10.1108/JPMD-07-2013-0019



VAN PANACEE TOT PARADOX

170

Horlings, L. G. (Ed.) (2010). Vital coalitions, vital regions; cooperation in sustainable, regional 
development. Wageningen Academic Publishers. https://edepot.wur.nl/138568

Hospers, G. J. (2010). Krimp! SUN.

Hospers, G. J. (2014). Policy Responses to Urban Shrinkage: From Growth Thinking to Civic 
Engagement. European Planning Studies, 22(7), 1507-1523. doi:10.1080/09654313.2013.793655

Hospers, G. J. (2019). Stad en land samen verder: nieuwe kansen voor rurale krimpregio’s. In 
V. Beuzenberg, I. Bronsvoort, & M. Wouters (Eds.), Land in samenhang. (pp. 50-69). Krimp en 
regionale kansengelijkheid. 10-29. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en 
Platform31.

Hospers, G. J., & Reverda, N. (2012). Krimp, het nieuwe denken: bevolkingsdaling in theorie en 
praktijk. Amsterdam: Boom Lemma. http://hdl.handle.net/2066/111697

Hospers, G. J., & Reverda, N. (2015). Managing Population Decline in Europe’s Urban and Rural 
Areas. (SpringerBriefs in Population Studies). Springer. doi:10.1007/978-3-319-12412-4

Hospers, G.J., & Syssner, J. (2018). Introduction: urbanisation, shrinkage and (in)formality, in: 
G.J. Hospers & J. Syssner (red.), Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal 
Strategies. (pp. 9-16). Muenster: LIT Verlag, Muenster. 9-16 http://search.ebscohost.com/ login.
aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1697322

Humer, A. (2018). Chapter 5 Strategic spatial planning in shrinking regions. in: G.J. Hospers & J. 
Syssner (red.), Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies. Muenster: 
LIT Verlag, Muenster. https://www.researchgate.net/profile/AloisHumer/
publication/325646022_Strategic_spatial_planning_in_shrinking_regions/links/
5f9edac4458515b7cfaf143b/Strategic-spatial-planning-in-shrinking-regions.pdf

Innes, J. E., & Booher, D. E. (1999). Consensus Building and Complex Adaptive Systems. Journal 
of the American Planning Association, 65(4). doi:10.1080/01944369908976071

Jakubowski, A., & Bronisz, U. (2019). Rural Demographic Problem Areas in Pland. Problems of 
World Agriculture, 19, 41-53. doi:10.22630/ PRS.2019.19.2.22

Janssen-Jansen, L. (2010). Ruimte ruilen: regionale samenwerking als oplossing voor de aanpak 
van leegstaande kantoren. Den Haag: NICIS/NWO.

Johnson, K. M., & Lichter, D. T. (2019). Rural Depopulation: Growth and Decline Processes over 
the Past Century. Rural Sociology, 84(1), 3-27. doi:10.1111/ruso.12266



Introductie  |  Analytisch raamwerk  |  Methode  |  Casestudies  |  Delphi-studie  |  Resultaten vergeleken  |  Conclusie  |  Samenvatting

171

Jones-Correa, M., & Wong, D. (2015). Whose Politics? Reflections on Clarence Stone’s Regime 
Politics. Urban Affairs Review, 51(1), 161-170. doi:10.1177/1078087414558949

Keating, M. (2007). National and Regional Identities in Europe. Contemporary European History. 
16(3) 407-412. https://www.jstor.org/stable/20081369?seq=1#metadata_info_tab_contents
 
Kieft, M. (2011). De Delphi-methode nader bekeken. Samenspraak Advies Nijmegen.

KjÆR, A. M. (2011). Rhods’ contribution to governance theory: praise, criticism and the future 
governance debate. Public Administration, 89(1), 101-113. doi:10.1111/ j.1467-9299.2011.01903.x

Klok, P.-J., Denters, B., Boogers, M., & Sanders, M. (2018). Intermunicipal Cooperation in 
the Netherlands: The Costs and the Effectiveness of Polycentric Regional Governance. Public 
Administration Review, 78(4), 527-536. doi:10.1111/puar.12931

Lambelet, S. (2019). Filling in the Resource Gap of Urban Regime Analysis to Make It Travel in 
Time and Space. Urban Affairs Review, 55(5), 1402-1432. doi:10.1177/1078087417740974

Lang, T. (2012). Shrinkage, Metropolization and Peripheralization in East Germany. European 
Planning Studies, 20(10), 1747-1754. doi:10.1080/09654313.2012.713336

Lauria, M. (1997). Reconstructing urban regime theory. Sage Publications. 
doi:10.4135/9781483327808

Leo, C. (1998). Regional growth management regime: The case of Portland, Oregon. Journal of 
Urban Affairs, 20(4), 363-394. doi: 10.1111/j.1467-9906.1998.tb00428.x

Lewis, P. G. (1996). Shaping suburbia: How political institutions organize urban development. 
Pittsburgh: University of Pittsburgh Pre.

Li, Y., Westlund, H., & Liu, Y. (2019). Why some rural areas decline while some others not: 
An overview of rural evolution in the world. Journal of Rural Studies, 68, 135-143. doi:10.1016/j.
jrurstud.2019.03.003

Linstone, H. A., & Turoff, M. (2002). Introduction. In H. A. Linstone & M. Turoff (Eds.), The 
Delphi method: techniques and applications. Addison-Wesley.

Lo, C. (2018). Between Government and Governance: Opening the Black Box of the 
Transformation Thesis. International Journal of Public Administration, 41(8), 650-656. doi:10.1080/0
1900692.2017.1295261



VAN PANACEE TOT PARADOX

172

Lu, M., & Jacobs, J. C. (2013). Rural regional governance in the United States: The case of the 
resource conservation and development program. Geographical Review, 103(1), 80-99. doi:10.1111/
j.1931-0846.2013.00187.x

Markey, S., Halseth, G., & Manson, D. (2008). Challenging the inevitability of rural decline: 
Advancing the policy of place in northern British Columbia. Journal of Rural Studies, 24(4), 
409-421. doi:10.1016/ j.jrurstud.2008.03.012

Martinez-Fernandez, C., Audirac, I., Fol, S., & Cunningham-Sabot, E. (2012). Shrinking Cities: 
Urban Challenges of Globalization. International Journal of Urban and Regional Research, 36(2), 
213-225. doi:10.1111/ j.1468-2427.2011.01092.x

Martinez-Fernandez, C., Martinez-Fernandez, C. C., Kubo, N., Noya, A., & Weyman, T. (2012). 
Demographic change and local development: shrinkage, regeneration, and social dynamics. OECD 
Publishing. doi:10.1787/9789264180468-en

Meijer, M. (2018). Community-led government-fed and informal. Exploring planning from below in 
depopulating regions across Europe [PhD Thesis, Radboud Universiteit]. 
http://hdl.handle.net/2066/183214                                                 

Meijer, M., & van der Krabben, E. (2018). Informal institutional change in De Achterhoek 
region: from citizen initiatives to participatory governance. European Planning Studies, 26(4). 
doi: 10.1080/09654313.2018.1424119

Meijers, E., & Romein, A. (2003). Realizing Potential: Building Regional Organizing Capacity 
in Polycentric Urban Regions. European Urban and Regional Studies, 10(2), 173-186. Doi: 
10.1177/0969776403010002005

Melis, K. G. (2013). Naar een leefbare regio: regionale leefbaarheid en identiteiten in Noord-
Groningen tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw [PhD Thesis Rijksuniversiteit 
Groningen]. https://research.rug.nl/en/publications/naar-een-leefbare-regio-regionale-
leefbaarheid-en-identiteiten-in

Melis, K. G., & Rutgers-Zoet, J. (2016). Regionale samenwerking en regiovorming. Ruimte & 
Maatschappij, 8(2), 55-76.

Metze, T. (2010). Innovation Ltd: Boundary Work in Deliberative Governance in Land Use Planning. 
[PhD Thesis, Universiteit van Amsterdam]. https://hdl.handle.net/11245/1.330705

Millar, K., Thorstensen, E., Tomkins, S., Mepham, B., & Kaiser, M. (2007). Developing the 
Ethical Delphi. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 20(1), 53-63. doi:10.1007/s10806-
006-9022-9



Introductie  |  Analytisch raamwerk  |  Methode  |  Casestudies  |  Delphi-studie  |  Resultaten vergeleken  |  Conclusie  |  Samenvatting

173

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (2016). Actieplan Bevolkingsdaling. 
Samenwerkingsafspraken voor een structurele aanpak in krimp- en anticipeerregio’s. 
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/254290/actieplan-bevolkingsdaling.pdf

Morel, D. (2016). Race and State in the Urban Regime. Urban Affairs Review, 54(3), 490-523. 
doi:10.1177/1078087416678483

Mossberger, K., & Stoker, G. (2001). The Evolution of Urban Regime Theory: The Challenge of 
Conceptualization. Urban Affairs Review, 36(6), 810-835. doi:10.1177/10780870122185109

Niedomysl, T., & Amcoff, J. (2011). Is There Hidden Potential for Rural Population Growth in 
Sweden? Hidden Potential for Population Growth. Rural Sociology, 76(2), 257-279. doi:10.1111/
j.1549-0831.2010.00032.x

Norris, D. F. (2001). Prospects for regional governance under the new regionalism: Economic 
imperatives versus political impediments. Journal of Urban Affairs, 23(5), 557-571. doi: 
10.1111/0735-2166.00106

NRC (2003, 13-11). Hoeksche Waard zegt ‘neen’ tegen herindeling. NRC.

OECD (2011). OECD Regional Typology. 
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/OECD_regional_typology_Nov2012.pdf

Orr, M. E., & Stoker, G. (1994). Urban regimes and leadership in Detroit. Urban Affairs Quarterly, 
30(1), 48-73. doi: 10.1177/004208169403000103

Ostrom, E. (1990). Govering the commons. The evolution of institutions for collective action. 
Cambridge University Press.

Otgaar, A., Van den Berg, L., Van der Meer, J., & Speller, C. (2008). Empowering Metropolitan 
Regions Through New Forms of Cooperation. European Institute for Comparative Urban 
Research. Londen: Routledge

Pact van mijn Hart (2016). Pact van mijn Hart 2.0, ‘kerngericht werken’ 2016-2020. 

Pact van de Waard (2014). Pact ten behoeve van aanpak demografische transitie. 

Partners+Pröpper. (2013). Evaluatie van de Regionale Samenwerking Hoeksche Waard. 
https://www.slideshare.net/BartLitjens/evaluatie-van-de-regionale-samenwerking-
hoeksche-waard

Peters, K. (2019). Controleren van gemeentelijke samenwerking, TvT 2019(3) 93-103



VAN PANACEE TOT PARADOX

174

Pierre, J. (2014). Can Urban Regimes Travel in Time and Space? Urban Regime Theory, Urban 
Governance Theory, and Comparative Urban Politics. Urban Affairs Review, 50(6), 864-889. 
doi:10.1177/1078087413518175

Pinson, G. (2010). La gouvernance des villes françaises. Du schéma centre- périphérie aux 
régimes urbains. Métropoles 1(32) 73-92. doi: 10.3917/psud.032.0073

Provincie Zuid-Holland. (2018). Het verhaal van de Hoeksche Waard. 
http://gebiedsprofielen.zuid-holland.nl/Gebiedsprofielen/website/index.html?webmap=
09875cbacc274b8ead122d7fa689a291

Raad voor het openbaar bestuur en Raad voor de financiële verhoudingen. (2008). 
Bevolkingsdaling: gevolgen voor bestuur en financiën. 
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/binaries/raad-openbaar-bestuur/documenten/
publicaties/2008/03/31/bevolkingsdaling/Bevolkingsdaling_Adviesrapport_200803.pdf

Ravazzi, S., & Belligni, S. (2015). Explaining “Power to”: Incubation and Agenda Building in an 
Urban Regime. Urban Affairs Review, 52(3), 323-347. doi:10.1177/1078087415598579

Regio Achterhoek (2009). Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders.

Reverda, N. (2013). Raumpioniere: krimp als wenkend perspectief – enkele reflecties naar 
aanleiding van de vijfde Neimed Krimplezing. [Krimplezing]. 
https:// www.neimed.nl/sites/neimed.nl/files/ Krimp%20als%20wenkend%20perspectief.pdf

Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding Governance: Ten Years On. Organization Studies, 28(8), 
1243-1264. doi:10.1177/0170840607076586

Rijksoverheid (2021). Krimp en anticipeergebieden. [website]. https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/bevolkingsdaling/krimpgebieden-en-anticipeergebieden

Roçak, M. (2020). The Experience of Shrinkage. Exploring Social Capital in the Context of Urban 
Shrinkage [PhD Thesis, Radboud Universiteit]. http://hdl.handle.net/2066/207789                                                 

Ruano de La Fuente, J. M., Schaap, L., & Karsten, N. (2012). Regionalisation and the democratic 
legitimacy of local governments. In L. Schaap, & H. H. F. M. Daemen (Eds.), Renewal in European 
local democracies, puzzles, dilemmas, and options (pp. 165-191). Springer VS.

Runge, A., Kantor-Pietraga, I., Runge, J., Krzysztofik, R., & Dragan, W. (2018). Can 
depopulation create urban sustainability in postindustrial regions? A case from Poland. 
Sustainability, 10(12), 4633. doi: 10.3390/su10124633



Introductie  |  Analytisch raamwerk  |  Methode  |  Casestudies  |  Delphi-studie  |  Resultaten vergeleken  |  Conclusie  |  Samenvatting

175

Rutgers, J. (2016). Evaluatie Anticipeerprogramma Zuid-Holland; van weerstand naar 
samenwerken in een nieuwe werkelijkheid. Provincie Zuid-Holland.

Rutgers, J. (2016). Evaluatie Anticipeerprogramma Zuid-Holland; self-fulfilling prophecy of 
buitenboordmotor? Rooilijn 50(3). 196-201.

Rutgers-Zoet, J. & Hospers, G.J. (2018). Regional collaboration in rural areas: the case of the 
Achterhoek, in: G.J. Hospers & J. Syssner (red.), Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal 
and Informal Strategies. (pp. 87-99). Muenster: LIT Verlag. 

Rutgers-Zoet, J., & Metze, T. (2019). Paradox van het Pact van de Waard. Dynamische regionale 
samenwerking in een krimpende Hoeksche Waard. Bestuurskunde, 28(3), 77-88. doi: 10.5553/
Bk/092733872019029003009

Salet, W., Thornley, A., & Kreukels, A. (2003). Metropolitan governance and spatial planning: 
comparative case studies of European city-regions. Londen: Routledge and Spon. 

Salet, W., Metze, T. A. P., & Levelt, M. (2012). Epiloog: Conflict in samenwerking; voorbij 
een optelsom van belangen. In T. Lupi, M. Levelt, & T. Metze (Eds.), Geloofwaardige regionale 
samenwerking (pp. 71-73). Nicis Institute.

Sanders, H. T., & Stone, C. N. (1987). Development Politics Reconsidered. Urban Affairs 
Quarterly 22(4). 521-539. doi: 10.1177/004208168702200403

San-Jose, L., & Retolaza, J. L. (2016). Is the Delphi method valid for business ethics? A survey 
analysis. Statistical Inference for Stochastic Processes, 4(1), 19. doi:10.1007/s40309-016-0109-x

Savitch, H., & Kantor, P. (2012). The New Urban Economy and Local Politics READING 4 Cities 
in the International Marketplace. In: P. Kantor & D.R. Judd (eds), American Urban Politics in a 
Global Age. Londen: Routledge. 

Savitch, H. V., & Vogel, R. K. (2000). Introduction: Paths to New Regionalism. State and Local 
Government Review, 32(3), 158-168. doi:10.1177/0160323x0003200301 

Schaap, L., & Metze, T. A. P. (2012). Regionale samenwerking in het Huis van Thorbecke. 
In M. Levelt, T. Luppi, & T. Metze (Eds.), Conflict in samenwerking. Geloofwaardige regionale 
samenwerking (pp. 21-31). Nicis Institute. 
https://pure.uva.nl/ws/files/1839275/125371_Conflict_in_samenwerking.pdf

Segers, T., Devisch, O., Herssens, J., & Vanrie, J. (2020). Conceptualizing demographic 
shrinkage in a growing region – Creating opportunities for spatial practice. Landscape and Urban 
Planning, 195. doi:10.1016/j.landurbplan.2019.103711



VAN PANACEE TOT PARADOX

176

Sites, W. (1997). The Limits of Urban Regime Theory: New York City under Koch, Dinkins, and 
Giuliani. Urban Affairs Review 32(4). 536-557. doi: 10.1177/107808749703200405

Sousa, S., & Pinho, P. (2015). Planning for Shrinkage: Paradox or Paradigm. European Planning 
Studies, 23(1), 12-32. doi:10.1080/09654313.2013.820082

Spicer, Z. (2017). Bridging the accountability and transparency gap in inter-municipal 
collaboration. Local Government Studies, 43(3), 388-407. doi:10.1080/03003930.2017.1288617

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Sage. 
http://catdir.loc.gov/ catdir/enhancements/fy0655/95004979-d.html 

Steenbekkers, A., Simon, C., & Veldheer, V. (2006). Thuis op het platteland. Sociaal en Cultureel 
Planbureau. https://docplayer.nl/18890436-Thuis-op-het-platteland.html

Stoker, G. (1995). Regime Theory and Urban Politics. In D. Judge, G. Stoker, & H. Wolman (Eds.), 
Urban politics. Londen: SAGE.

Stone, C. N. (1989). Regime politics: governing Atlanta, 1946-1988. University press of Kansas.

Stone, C. N. (2001). The Atlanta Experience Re-examined: The Link Between Agenda 
and Regime Change. International Journal of Urban and Regional Research, 25(1), 20-34. 
doi:10.1111/1468-2427.00295

Stone, C. N. (2005). Looking Back to Look Forward: Reflections on Urban Regime Analysis. 
Urban Affairs Review, 40(3), 309-341. doi:10.1177/1078087404270646

Stone, C. N. (2015). Reflections on Regime Politics:From Governing Coalition to Urban Political 
Order. Urban Affairs Review, 51(1), 101-137. doi:10.1177/1078087414558948

Stone, D. A. (2012). Policy paradox: the art of political decision making (Third edition. ed.). 
W.W. Norton & Company.

Studiegroep Openbaar Bestuur. (2016). Maak Verschil. 
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/230826/maak-verschil.pdf

Swanborn, P. G. (2013). Case studies: wat, wanneer en hoe? (Vijfde geheel herziene druk. ed.). 
Amsterdam: Boom Lemma.

Syssner, J. (2016). Planning for shrinkage? Policy implications of demographic decline in 
Swedish municipalities. Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural(20), 7-31. 
doi:10.4422/ager.2015.14



Introductie  |  Analytisch raamwerk  |  Methode  |  Casestudies  |  Delphi-studie  |  Resultaten vergeleken  |  Conclusie  |  Samenvatting

177

Syssner, J., & Meijer, M. (2019). Informal and formal planning in rural areas. in: G.J. Hospers & J. 
Syssner (red.), Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies 
(pp. 100-110). Muenster: Lit Verlag. 

Syssner, J., (2020). Pathways to Demographic Adaptation: Perspectives on Policy and Planning 
in Depopulating Areas in Northern Europe. Springer. doi:10.1007/978-3-030-34046-9

Tamminga, G. (2014). Waarden in netwerken, ketens en allianties in de Achterhoek 
Reactie uit bestuurlijke praktijk. Bestuurswetenschappen, 68(2), 107-111. doi:10.5553/
Bw/016571942014068002009

Te Riele, S., & Loozen, S. (2017). Vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw. Centraal Bureau 
voor de Statistiek. 
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/51/2017st08-vruchtbaarheid-21e-eeuw.pdf

Thissen, F., & Loopmans, M. (2013). Dorpen in verandering. Rooilijn, 46(2), 80-89. 

Tielrooij, C. (2000). Advies op hoofdlijnen. Bouwen aan een beter Delfzijl. 
http://archief.rooilijn.nl/download?type=documentcomplete&identifier=513870

Tietjen, A., & Jørgensen, G. (2016). Translating a wicked problem: A strategic planning 
approach to rural shrinkage in Denmark. Landscape and Urban Planning, 154, 29-43. doi:10.1016/j.
landurbplan.2016.01.009

Tops, P. W. (2007). Regimeverandering in Rotterdam. Hoe een stadsbestuur zichzelf opnieuw 
uitvond. ATLAS.

Tordoir, P. (2013). Geografische logica voor overheidsorganisatie. Daily urban systems als 
bestuurlijk perspectief. Bestuurskunde,(22), 3, 32-41. https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/
tijdschrift/bk/2013/3/Bk_0927-3387_2013_022_003_006.pdf

Ubels, H. (2020). Novel forms of governance with high levels of civic self-reliance [PhD 
Thesis, Rijksuniversiteit Groningen]. http://hdl.handle.net/11370/eba9f3b6-0af7-47a6-a4c9-
6a0bf11b94f4

Ubels, H., Bock, B., & Haartsen, T. (2019). An evolutionary perspective on experimental 
local governance arrangements with local governments and residents in Dutch rural 
areas of depopulation. Environment and Planning C: Politics and Space, 37(7), 1277-1295. doi: 
10.1177/2399654418820070

Van Dam, F., De Groot, C., Verwest, F., & Egmond, F. (2006). Krimp en ruimte: bevolkings-
afname, ruimtelijke gevolgen en beleid. Rotterdam: NAi Uitgevers Ruimtelijk Planbureau. 
https://www.rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/Krimp_en_ruimte.pdf



VAN PANACEE TOT PARADOX

178

Van den Dool, L., & Schaap, L. (2014). Intergemeentelijk samenwerkingen; het kan ook licht. 
Bestuurskunde, 23(1). https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/1578152/Van_de_Dool_Schaap.pdf

Van der Hoeven, E. (1980). De wet van de stimulerende achterstand. Amsterdam: Uitgeverij Bert 
Bakker.

Van der Steen, M.A, Teisman, G.R, van Popering-Verkerk, J, van Buuren, M.W, & Molenveld, A. 
(2018). Werkende Samenwerking. http://hdl.handle.net/1765/112935

Van der Wurff, R., & Schönbach, K. (2010). Wenselijkheid en haalbaarheid van een aparte 
gedragscode voor online journalistiek: Resultaten van een Delphi-studie. Amsterdam: ASCoR. 
https://hdl.handle.net/11245/1.331349

Van Houtum, H. J., & Van Naerssen, A. L. (2002). Bordering, ordering and othering. Tijdschrift 
voor economische en sociale geografie, 93(2), 125-136. doi:10.1111/1467-9663.00189

Van Lochem, M., & Hospers, G.J. (2004). Intergemeentelijke samenwerking: van regionaal 
krachtenveld naar regionale kracht, in: J. Smeets et al. (Eds), Handboek stedelijk management, 
(pp. 1-20). Den Haag: Elsevier/Reed Business Information, Den Haag.

Van Ostaaijen, J. (2010). Aversion and accommodation: Political change and urban regime analysis 
in Dutch local government: Rotterdam 1998-2008. [PhD Thesis, Universiteit van Tilburg]. Eburon 
Academic Publishers. https://research.tilburguniversity.edu/files/1234387/Proefschrift_Julien_
van_Ostaaijen_280510.pdf

Van Ostaaijen, J. en Metze, T. (2012). Stadsregio Arnhem Nijmegen: Besturen in dialoog? TSPB.

Vargas-Hernández, J. (2014). Shrinkage of Rural Areas as a Result of Urbanization and 
Migration Processes in Mexico. In (pp. 224-241). doi:10.4018/978-1-4666-7328-1.ch013

Veldhuizen, K., & De Zeeuw, F. (2013, 08-02). Gemeenteraden moeten het beest temmen dat 
intergemeentelijke samenwerking heet. Het Financieel Dagblad.

Verloo, N. (2015). Negotiating urban conflict: Conflicts as opportunity for urban democracy [PhD 
Thesis, Universiteit van Amsterdam]. https://hdl.handle.net/11245/1.477452 

Vermeij, L. (2012). Dorpsvoorzieningen in tijden van krimp. Rooilijn 45(6). 410-415. http://
archief.rooilijn.nl/download?type=document&identifier=513857

Verwest, F. (2011). Demographic decline and local government strategies: A study of policy change 
in the Netherlands [PhD Thesis, Radboud Universiteit]. http://hdl.handle.net/2066/90822                                                 



Introductie  |  Analytisch raamwerk  |  Methode  |  Casestudies  |  Delphi-studie  |  Resultaten vergeleken  |  Conclusie  |  Samenvatting

179

Verwest, F., Sorel, N., Buitelaar, E., & Egmond, M. F. (2008). Regionale krimp en woningbouw: 
omgaan met een transformatieopgave. Rotterdam: NAi Uitgevers. http://hdl.handle.net/2066/68
879                                                 

Verwest, F., & Van Dam, F. (2010). Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in 
Nederland: Beleidsstrategieën voor huidige en toekomstige krimpregio’s. Den Haag: Planbureau 
voor de leefomgeving. https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/krimp_web.pdf

Viñas C. D. (2019). Depopulation Processes in European Rural Areas: A Case Study of Cantabria 
(Spain). European Countryside, 11(3), 341-369. doi: 10.2478/euco-2019-0021

Weiss, R. S. (1994). Learning from strangers: the art and method of qualitative interview 
studies. New Yor, Toronto: Maxwell Macmillan International.

Wever, R., & De Wit, J., (2017). Samenwerkingskracht in de Achterhoek. Scenario’s voor de 
toekomst. BMC.

Wheeler, S. M. (2002). The New Regionalism: Key Characteristics of an Emerging Movement. 
Journal of the American Planning Association, 68(3), 267-278. doi:10.1080/01944360208976272

Wiechmann, T., & Bontje, M. (2015). Responding to Tough Times: Policy and Planning Strategies 
in Shrinking Cities. European Planning Studies, 23(1), 1-11. doi:10.1080/09654313.2013.820077

Wiechmann, T., & Pallagast, M. (2012). Urban shrinkage in Germany and the USA: A 
Comparison of Transformation Patterns and Local Strategies. International Journal of Urban and 
Regional Research. 36(2). 261-280. doi: 10.1111/j.1468-2427.2011.01095.x

Woods, M. (2010). Performing rurality and practising rural geography. Progress in Human 
Geography. doi:10.1177/0309132509357356

Woodside, A. G. M. (2017). Case Study Research: Core Skills in Using 15 Genres (Tweede editie). 
Emerald Group Publishing Limited. 

Yin, R. K. (2014). Case study research: design and methods (5 edition. ed.). Londen: SAGE.

You, L., & Chen, C. (2019). Planning and Implementing Smart Shrinkage of Rural China: The 
Case of Chengdu’s Rural Settlement Consolidation with SGME Model. Journal of regional and 
city planning. 30(1). 62-75. doi: 10.5614/jpwk.2019.30.1.5





181

SAMENVATTING



VAN PANACEE TOT PARADOX

182

SAMENVATTING

Hoewel landelijk gezien de Nederlandse bevolking groeit, nam de afgelopen jaren het inwoners- 
aantal in een op de zes gemeenten af (CBS, 2020d). Ook zal naar verwachting een deel van de 
gemeenten de komende jaren te maken krijgen met bevolkginsafname, ofwel demografische 
krimp. Regionale samenwerking wordt in veel Nederlandse regio’s gezien als een manier om 
demografische krimp zo goed mogelijk te begeleiden. Belangrijke argumenten voor regionale 
samenwerking zijn: je voorkomt lokale onderlinge concurrentie, opgaven manifesteren 
zich steeds meer op bovenlokaal schaalniveau en vragen dus om een regionale aanpak én 
een regionale aanpak sluit beter aan bij het regionaal systeem van het dagelijks leven (we 
werken en recreëren steeds meer op regionaal schaalniveau). Gemeenten, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties willen in regionale samenwerkingsverbanden gezamenlijk 
de slagkracht vergroten en de kwaliteit van leven in de regio op peil houden. Denk daarbij 
aan samenwerking om te komen tot een passende woningmarkt, tot regionaal-economische 
vitaliteit en het inrichten van een toekomstbestendig voorzieningenniveau. Deze regionale 
samenwerkingsverbanden, de zogenoemde ‘regionale regimes’, heb ik onderzocht in dit 
proefschrift. Regionale regimes kenmerken zich door een gezamenlijke samenwerkingsagenda, 
de coalitie, de structuur van samenwerken en inzet van middelen. Hoewel deze regionale 
regimes op het eerste gezicht een goed antwoord lijken op demografische krimp, blijkt in de 
praktijk dat regionale samenwerking niet makkelijk is. Krimpopgaven brengen namelijk in veel 
gevallen verdelingsvraagstukken met zich mee. Het gaat eerder om het verdelen van verlies dan 
het verdelen van winst. Daarnaast speelt het spanningsveld tussen lokale en regionale belangen 
het resultaat van samenwerking vaak parten. Ten slotte kent Nederland geen officiële regionale 
bestuurslaag, waardoor de democratische legitimiteit van regionale samenwerking geregeld ter 
discussie staat. 

Vanuit wetenschappelijk perspectief, maar ook vanuit de beleidspraktijk, wordt het belang 
van de regionale samenwerking in regio’s die te maken hebben met demografische krimp 
onderschreven. Omdat naar verwachting een aantal regio’s in Nederland ook de komende 
jaren te maken krijgt met demografische krimp is het zinvol meer inzicht te krijgen in hoe de 
samenwerking in regio’s verloopt. Ook is het relevant om een slag dieper te kijken, naar wat 
zich binnen zo’n regime afspeelt, ofwel de interne dynamiek. Het is bijvoorbeeld te verwachten 
dat krimp veranderingen tot stand kan brengen binnen de samenwerkingsagenda, of invloed 
heeft op de mate van beschikbare middelen binnen de samenwerking. De onderzoeksvraag die 
in dit proefschrift centraal staat, gaat hierop in: ‘Hoe is de interne dynamiek in regionale regimes 
in Nederlandse krimpgebieden te duiden?’ Op basis van interviews, observaties, documentstudie 
en de Delphi-studie is de ontwikkeling van regionale regimes in krimpgebieden in beeld 
gebracht. Hiervoor heb ik ten eerste twee Nederlandse regio’s onderzocht: de Achterhoek 
en de Hoeksche Waard. In beide regio’s werken overheden, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers samen om bevolkingsdaling zo goed mogelijk te begeleiden. Ten tweede heb ik 
de methode van de casestudies met een Delphi-studie gecombineerd. In deze Delphi-studie 
heb ik de bevindingen uit de casestudies voorgelegd aan experts vanuit de wetenschap en 
de praktijk. Dit heb ik gedaan om mijn conclusies te valideren en om in generieke zin meer te 
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kunnen zeggen over de patronen in de ontwikkeling van regionale regimes in Nederlandse 
krimpgebieden.  

Interne dynamiek regionale samenwerkingsverbanden
In dit proefschrift heb ik een analytisch raamwerk en een methode ontwikkeld om regionale 
samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimpgebieden te onderzoeken. Dit raamwerk is 
gebaseerd op de regimetheorie van Clarence Stone. Deze van oorsprong Amerikaanse theorie 
helpt om publiek-private samenwerkingsprocessen te conceptualiseren en beter te begrijpen. 
Hoewel de regimetheorie van oorsprong een stedelijke context en economische focus heeft, 
laten andere onderzoekers zien dat door een minder strikte interpretatie de theorie zich ook 
leent voor de regionale schaal en krimpvraagstukken met een meer maatschappelijk karakter. 
Het regimemodel bestaat uit vier analytische kernelementen die – wanneer ze op elkaar zijn 
afgestemd – ervoor zorgen dat een gezamenlijke agenda daadwerkelijk uitgevoerd kan worden 
(vgl. Stone, 2005, p. 329): 

1. Agenda om een reeks van problemen aan te pakken
2. Coalitie gevormd rondom die agenda; inclusief overheid en niet-overheidspartijen 

(bestuurlijk)
3. Samenwerkingsstructuur of samenwerkingsmodus tussen leden van de bestuurlijke coalitie; 

een structuur van samenwerking waarin leden van de coalitie vastleggen wat hun bijdrage 
zal zijn aan de bestuurlijke taken 

4. Middelen in navolging van de agenda, bijeengebracht door leden van de coalitie 
(hulpbronnen) 

In dit proefschrift heb ik de vier bovenstaande kernelementen in de regionale regimes van de 
Achterhoek (Achterhoek Agenda 2020) en Hoeksche Waard (Pact van de Waard) geanalyseerd. 
Ik keek hierbij naar de ontwikkeling van deze kernelementen door de jaren heen, maar ook naar 
de onderlinge samenhang tussen deze kernelementen. De ontwikkelingen heb ik per periode 
beschreven en gevisualiseerd door middel van een spindiagram (zie de uitlegflap van dit boek). 
Door vervolgens alle spindiagrammen achter elkaar te zetten, kreeg ik niet alleen inzicht in de 
ontwikkeling van het regime als geheel, maar werd de interne dynamiek door de jaren heen ook 
inzichtelijk. 
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Achterhoek Agenda 2020 
De kredietcrisis van 2008 leidt ertoe dat Achterhoekse ondernemers, overheden 
en maatschappelijke organisaties zich realiseren dat ze elkaar nodig hebben om de 
economische toekomst van de regio zeker te stellen. Ze verenigen zich in 2009 als het 
‘Stormberaad’ en presenteren het ‘Aanvalsplan’. De samenwerkende partijen stellen 
in 2011 een nieuwe samenwerkingsagenda op: ‘Achterhoek Agenda 2020’. De aanpak 
van demografische krimp is hierin een van de hoofdopgaven. 150 partijen – overheden, 
maatschappelijke organisaties en het Achterhoekse bedrijfsleven – in de regio tekenen het 
convenant. In 2014 wordt de strategische agenda vertaald in een Uitvoeringsagenda. Deze 
uitvoeringsagenda is minder formeel en meer gericht op uitvoering van projecten. In 2016 
brengt de coalitie focus aan en presenteert deze Uitvoeringsagenda 2.0. Het accent komt te 
liggen op de economische focus: Smart Industry. 

Pact van de Waard
In 2011 benoemt het Rijk de Hoeksche Waard tot zogenoemde anticipeerregio en 
ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard krijgen hierdoor 
de toekomstige demografische opgave scherp op het netvlies. Dit roept het gevoel op dat 
actie ondernomen moet worden. Ondernemers en maatschappelijke organisaties in de 
‘Bende van Acht’ grijpen de kans om bij de gemeenteraadsverkiezingen (2014) de Hoeksche 
Waard als krimpregio te agenderen. Dit leidt tot het ‘Pact van de Waard’: een convenant 
met samenwerkingsafspraken tussen overheden en het maatschappelijk middenveld over 
het anticiperen op de verwachte demografische ontwikkelingen. Na het provinciale besluit 
tot herindeling in 2016 komen de ondertekenaars van het Pact van de Waard overeen om in 
ieder geval nog tot en met het eerste jaar van deze herindeling (2019) samen te werken. 

Paradox van regionale samenwerking
De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat regionale regimes in de Achterhoek en 
de Hoeksche Waard te maken hebben met een paradox van regionale samenwerking, die luidt 
als volgt: samenwerking goed geregeld, urgentie krimpaanpak ontregeld. Deze paradox treedt 
op bij een gezamenlijke aanpak van krimp, die in een krimpagenda tot uitdrukking komt. In 
de Achterhoek en de Hoeksche Waard en ook in andere krimpregio’s zoals gevalideerd in de 
Delphi-studie, ontstonden informele regionale samenwerkingsverbanden om een agenda op 
te stellen voor een regionale aanpak van krimp. Het ‘Stormberaad’ in de Achterhoek en de 
‘Bende van Acht’ in de Hoeksche Waard startten op informele wijze. De partijen in deze regio’s 
vormden een publiek-private krachtenbundeling om gezamenlijk de schouders te zetten onder 
een regionale krimpaanpak. Zodra deze krimpagenda met succes was geagendeerd, zetten 
de samenwerkende partijen de volgende stap naar uitvoering. In deze uitvoering namen 
gemeenten en provincie het voortouw in de coalitie. Dit voortouw namen ze op het gebied van 
financiering en het organiseren van democratische legitimatie van het regionale regime. Om 
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de uitvoering van de agenda te versterken, ontstond bij de coalitie van het regionale regime de 
wens om de structuur van samenwerken verder te formaliseren. Deze formalisatie kreeg vorm 
door het tekenen van convenanten en het inrichten van samenwerkingsstructuren: ‘Achterhoek 
Agenda 2020’ en een ‘Pact van de Waard’. Beide regimes bereikten volgens de coalitiepartijen 
echter te langzaam resultaten, waardoor steeds discussie over de formelere structuur van 
samenwerken de kop opstak. Deze discussies leidden ertoe dat het op een gegeven moment 
meer om het ‘hoe’ dan om het ‘waarom’ van de samenwerking ging. Hierdoor ging de ‘fut’ eruit. 
Regionale samenwerking startte dus informeel met een urgentie voor een krimpagenda, maar 
door formalisering in de loop van de tijd verdween de krimpagenda juist naar de achtergrond, 
en hiermee liep de energie bij samenwerkingspartners weg. Zo ontstond de paradox: 
samenwerking goed geregeld, urgentie krimpaanpak ontregeld.

Verklaring voor paradox
Hoe is deze paradox te verklaren? Ofwel hoe komt het dat formalisering van de structuur van 
samenwerken, die moet bijdragen aan een daadkrachtige uitvoering van de krimpagenda, in 
plaats van meer tot minder urgentie en betrokkenheid voor de krimpagenda lijkt te leiden? 
Ten eerste brengen ‘samenwerkingsagenda’s rondom krimp veel complexiteit met zich mee. 
Deze complexiteit heeft te maken met de ‘brede’ opzet van de samenwerkingsagenda die 
bestond uit veel verschillende thema’s: leefbaarheid, bereikbaarheid, economie, onderwijs, 
buitengebied, voorzieningen, wonen en zorg. Dit komt omdat demografische krimp op 
veel verschillende thema’s effect heeft, maar ook omdat alle betrokken partijen hun eigen 
wensen inbrachten, waardoor de samenwerkingsagenda een ‘verzameling van wensen van 
verschillende partijen’ werd. Een tweede verklaring voor de paradox is dat (onderdelen van) de 
samenwerkingsagenda’s werden benaderd als verdelingsvraagstukken. Deze verdelings-
vraagstukken zorgden voor een spanningsveld van lokale en regionale belangen en waren 
ingewikkeld omdat de aard van de opgave in veel gevallen ervaren werd als het verdelen van 
verlies (minder voorzieningen bijvoorbeeld) in plaats van het delen in winst. Hierdoor was het 
creëren van draagvlak voor het regionale regime onder gemeenteraden niet altijd makkelijk en 
stuitten de samenwerkende partijen in de Achterhoek en Hoeksche Waard op het zogenoemde 
‘regionale gat’. Een derde verklaring ligt in de substantiële financiële ondersteuning (subsidie) 
vanuit provinciale en nationale overheden. Enerzijds zorgde het geld voor een gevoel van 
waardering bij de samenwerkende partijen in het regime en extra investeringsbudget voor de 
uitvoering van de agenda. Anderzijds lijkt deze waardering de samenwerking en de verhoudingen 
binnen de coalitie extra onder druk gezet te hebben. Het zorgde, naast het verdelingsvraagstuk 
als gevolg van de demografische krimp, voor nóg een verdelingsvraagstuk, namelijk die van de 
toegekende subsidie. Een vierde verklaring voor de paradox heeft te maken met de uitvoering 
van de samenwerkingsagenda’s. Door formalisering kwam de uitvoering voor een groot deel 
bij de ambtelijke projectbureaus van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te 
liggen. Hierdoor stond de uitvoering verder af van de andere niet-overheidscoalitiepartijen, wat 
uiteindelijk leidde tot minder directe betrokkenheid vanuit de coalitiepartijen. 

De conclusie van dit proefschrift legt een paradox bloot die ontstaat wanneer partijen rondom een 
krimpagenda gaan samenwerken in regionale regimes: samenwerking goed geregeld, urgentie 
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krimpaanpak ontregeld. Als informele samenwerking de urgentie voor de krimpagenda doet 
toenemen, maar tegelijkertijd formalisering om deze krimpagenda tot uitvoering te brengen de 
krimpopgave naar de achtergrond doet verschuiven, is het de vraag óf regionale samenwerking 
wel de panacee is voor demografische krimp. De samenwerkingscoalities zochten naar nieuwe 
inhoudelijke perspectieven om de paradox te overkomen, weer hernieuwde energie in het 
regime te krijgen en vooruitgang te boeken. In de praktijk betekende dit het volgende. De 
brede krimpagenda’s ‘versmalden’: er kwam meer focus binnen de samenwerkingsagenda in 
de richting van economische toekomstkracht. In de Achterhoek kreeg dit vorm in een nieuwe 
agenda: Smart Industry. In de Hoeksche Waard bleef de bestaande agenda in stand, maar kwam 
hierbinnen het accent te liggen op de economische projecten. De versmalling van de agenda, 
de focus op economische thema’s en de zoektocht naar nieuwe perspectieven op krimp worden 
door de experts in de Delphi-studie ook voor andere Nederlandse krimpregio’s herkend. 
Opvallend is dat de paradox niet het einde van de regionale regimes in de Achterhoek en de 
Hoeksche Waard tot gevolg had. De agenda veranderde en de samenwerkingsstructuur ook, 
maar de partijen in de coalitie bleven elkaar vasthouden. 

Tot slot, de Achterhoek en de Hoeksche Waard zijn voorbeelden van regio’s in Nederland 
waar regionale samenwerking gezien wordt als een manier om demografische krimp zo goed 
mogelijk te begeleiden. De redenen voor krimpgebieden om ook de komende jaren te blijven 
kiezen voor regionale samenwerkingsverbanden of regimes zijn zeer aannemelijk. Het past 
bij de huidige tijd waarin regionalisering steeds meer terrein wint. De resultaten van de 
casestudies in de Achterhoek en de Hoeksche Waard en de resultaten van de Delphi-studie in 
dit proefschrift laten zien dat de oprichting van een regime nog maar het begin van de oplossing 
is om demografische krimp op regionale schaal zo goed mogelijk te begeleiden. Daarna begint 
het pas écht. De context van de krimpopgaven in deze regio’s zorgde voor een interne dynamiek 
binnen de samenwerking, waarbij de agenda, de coalitie, de structuur en de middelen zich 
continu ontwikkelen en veranderend tot elkaar verhouden. Hierdoor is in de Achterhoek en 
de Hoeksche Waard een paradox van regionale samenwerking ontstaan. Als het op regionale 
regimes in krimpgebieden aankomt, in welke vorm dan ook, is het dan ook de kunst om te 
blijven terugkeren naar het ‘waarom’ van de samenwerking. Het gaat bijvoorbeeld om het 
zorgen voor een passende woningmarkt, regionaal-economische vitaliteit of het inrichten 
van een toekomstbestendig voorzieningenniveau. Vasthouden aan het ‘waarom’ is van belang 
om de geloofwaardigheid van de samenwerking te behouden en de paradox van regionale 
samenwerking te boven te komen, of hier in ieder geval zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat 
betekent, ondanks de soms stevige interne dynamiek: inhoud en ambitie boven structuur- en 
formaliseringsdiscussies blijven stellen.
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Aanbevelingen voor de praktijk
De conclusies van dit onderzoek hebben geleid tot vier praktijkgerelateerde aanbevelingen 
voor bestuurders van samenwerkingspartners in regionale regimes in Nederlandse 
krimpgebieden:
1. Agenda: beperk verdelingsvraagstukken in regionale regimes en richt je op 

toekomstkracht
2. Coalitie: investeer in het regionale team door elkaars taal te leren spreken en elkaar 

informeel te ontmoeten 
3. Structuur: maak van de regio een ‘politieke gemeenschap’ en neem daarmee 

democratische legitimatie zeer serieus
4. Middelen: zorg dat de bijeengebrachte middelen in verhouding zijn, volg het principe 

‘iedereen draagt bij’ 
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SUMMARY
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SUMMARY

Although the Dutch population as a whole is growing, the number of residents of one in every 
six municipalities has decreased in recent years (CBS, 2020d). It is also expected that some 
municipalities will be faced with decreasing populations (demographic shrinkage) in the  
coming years. In many Dutch regions, regional collaboration is seen as the best way to handle 
demographic shrinkage. An important argument in favour of regional collaboration is the need 
to avoid supralocal competition since problems are becoming increasingly supralocal in nature 
and thus require a regional approach. Another is that a regional approach is more in line with 
the regional system of everyday life (our work and recreational activities increasingly play out  
at the regional level). Municipalities, businesses and civic organisations want to collaborate  
at the regional level to increase their effectiveness and to maintain the quality of life in the  
region, by ensuring, for example, an appropriate housing market, a vital regional economy and 
future-proof facilities. This thesis describes an investigation into these regional partnerships  
or ‘regional regimes’ that are characterised by a joint collaborative agenda, a coalition, a  
collaborative structure and the application of resources. Although these regional regimes seem 
to be an adequate response to demographic shrinkage at first sight, it appears that the practice 
of regional collaboration is not easy since shrinkage issues are often accompanied by allocation 
issues, which sooner involve sharing losses than dividing profits. Tensions between local and 
regional interests also often curtail the results of collaboration. Finally, the Netherlands  
does not have an official regional governance layer, which regularly calls into question the 
democratic legitimacy of regional collaboration. 

From scientific and policy perspectives, the relevance of regional collaboration is endorsed  
by regions that are facing demographic shrinkage. Since several Dutch regions are expected  
to experience demographic decline in the near future, it makes sense to obtain a better  
understanding of how regional collaboration proceeds. It is also relevant to take a closer look at 
what is happening within such a regime (i.e. to study its internal dynamics). It is to be expected, 
for example, that demographic shrinkage may result in changes within the collaborative agenda 
or affect the level of resources available to the partners in the collaboration. The research  
question that is central to this thesis – how can the internal dynamics in regional regimes in 
Dutch shrinking regions be understood? – addresses this. I have charted the development of 
regional regimes in shrinking regions by using interviews, observations, document scrutiny and 
a Delphi study. To this end, I first studied two Dutch regions: the Achterhoek and the  
Hoeksche Waard. In both regions, government agencies, civic organisations and businesses  
are collaborating to handle the demographic shrinkage as best as they can. Secondly, I have 
combined the case-study method with a Delphi study – in which I submitted the findings from 
the case studies to scholars and practical experts – to validate my conclusions and to gain a 
more general understanding of patterns in the development of regional regimes in Dutch  
shrinking regions.  
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The internal dynamics of regional collaboration
In this thesis, I have developed an analytical framework and method for examining regional 
partnerships in Dutch shrinking regions. This framework is based on Clarence Stone’s regime 
theory. This originally American theory makes it easier to conceptualise and provides a better 
understanding of processes of public-private collaboration. Although the regime theory  
originally had an urban context and an economic focus, other researchers have shown that a 
less strict interpretation also allows the theory to be used to investigate regions and regional 
shrinking issues of a more societal nature. The regime model consists of four analytical core 
features which, when aligned, ensure that a common agenda can be implemented (Stone, 2005, 
p. 329): 
1. An agenda to address a distinct set of problems
2. a governing coalition formed around the agenda, typically including both governmental  

and nongovernmental members 
3. a collaborative scheme of cooperation through which the members of the governing  

coalition align their contribution to the task of governing
4. resources for the pursuit of the agenda, brought to bear by members of the governing  

coalition

In this thesis, I analysed these four core features in the regional regimes of the Achterhoek 
(Achterhoek Agenda 2020) and Hoeksche Waard (Pact van de Waard). I also investigated  
how these core features developed over time and their interdependence. I describe these  
developments by period and visualise them with spider charts. By laying all spider charts side  
by side, I not only obtained an understanding of the development of the regime as a whole but 
also of its internal dynamics over time.

Achterhoek Agenda 2020 
The 2008 credit crisis meant that businesses, governments and civic organisations in  
the Achterhoek realised that they needed each other to secure the region’s economic  
future. In 2009, they joined forces in the Stormberaad (‘storm council’) and presented  
their Aanvalsplan (plan of attack). In 2011, the partners formulated a new collaborative 
agenda: Achterhoek Agenda 2020. One of the main issues on this agenda was handling the 
region’s demographic shrinkage. The covenant was signed by 150 parties in the region: 
government agencies, civic organisations and businesses. In 2014, the strategic agenda was 
converted to an Uitvoeringsagenda (executive agenda), which was less formal and aimed at 
implementing projects. In 2016, the coalition narrowed its focus and presented the second 
version of its executive agenda, more focused on the economy and called: Smart Industry. 
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Pact van de Waard
In 2011, the Dutch government designated the Hoeksche Waard as an anticipeerregio 
(anticipation region), which meant that businesses and civic organisations in the Hoeksche 
Waard became sharply aware of the oncoming demographic decline. This created a feeling 
that action was required. The businesses and civic organisations in the Bende van Acht 
(Gang of Eight) seized the opportunity presented by the municipal elections of 2014 to put 
the Hoeksche Waard on the map as a shrinking region. This led to the Pact van de Waard  
(De Waard Pact): a covenant of collaboration agreements between government agencies 
and civic organisations on how to handle the expected demographic developments. When, 
in 2016, the provincial authorities decided to redraw the municipal boundaries, the Pact 
signatories agreed to continue their collaboration until at least the first year after this 
redivision (2019). 

The paradox of regional collaboration
The main conclusion of this thesis is that the regional regimes in the Achterhoek and the 
Hoeksche Waard faced the paradox of regional collaboration, which can be formulated as 
follows: although the collaboration has been well-regulated, the urgency to handle the shrinkage 
issues has decreased. This paradox occurs when parties join hands to deal with the decline as 
formulated in a shrinkage agenda. In the Achterhoek, the Hoeksche Waard and other shrinking 
regions as validated in the Delphi study, informal regional partnerships emerged to create an 
agenda for a regional shrinkage approach. The Stormberaad in the Achterhoek and the Bende 
van Acht in the Hoeksche Waard started out on an informal basis. The parties in the regions 
formed public-private partnerships to jointly handle the regional decline. Once this shrinkage 
agenda was successfully brought to attention, the parties would take the next step, toward 
implementation. To realise such implementation, municipalities and the Province took the lead 
in the coalition in the areas of funding and organising the democratic legitimacy of the regional 
regime. To reinforce the agenda’s implementation, the regime coalitions wanted to formalise 
the collaborative structure in more detail by signing covenants and establishing collaborative 
structures: Achterhoek Agenda 2020 and the Pact van de Waard. According to the coalition 
parties, however, each regime was too slow in producing results, which led to a constant debate 
about the formal aspects of the collaborative structure. This debate ultimately led to the focus 
shifting from the ‘how’ to the ‘why’ of the collaboration, which deflated the parties’ enthusiasm. 
While regional collaboration thus started on an informal basis and focused on the urgent need 
for a shrinkage agenda, its formalisation over time led to this agenda fading into the background 
and sapping the energy of the collaborative partners. Thus, the ‘regulated collaboration but 
decreased urgency to act’ paradox emerged.

The paradox explained
How can we explain this paradox? Or, why does formalising the collaborative structure – which 
should contribute to effective implementation of the shrinkage agenda – sooner leads to less 
instead of more urgency and commitment to the agenda? The first reason is that collaborative 
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shrinkage agendas involve a high degree of complexity due to the ‘broad’ scope of the agenda, 
which encompasses many themes: quality of life, accessibility, the economy, education, rural 
areas, facilities, housing and healthcare. This is caused by the fact that demographic shrinkage 
does include many themes but also because all parties put their wishes forward, which made 
the agenda a ‘grab bag of aspirations’. The second explanation is that the collaborative agendas 
and their constituent elements were approached as allocation issues, which created tensions 
between local and regional interests. Such issues are also complex because the nature of the 
task at hand was often perceived as sharing losses (for example, fewer facilities) rather than  
sharing profits. This made it less easy to create support for the regional regime among  
municipal councils and led the partners in the Achterhoek and Hoeksche Waard to face the so-
called ‘regional hole’. The third explanation is the substantial financial support (subsidies) from 
provincial and national governments. On the one hand, these funds gave the regime  
partners a sense of being appreciated and provided a higher budget for investing in the 
agenda’s implementation. On the other hand, this appreciation seems to have put additional 
pressure on the coalition partners and their collaboration. In addition to the allocation issue due 
to demographic shrinkage, this created another allocation issue: the allocation of the available 
subsidies. The fourth explanation has to do with the implementation of the collaborative  
agendas. The formalisation led to most of the activities being implemented by the official 
project agencies of the inter-municipal partnerships. As a result, the other, non-governmental, 
coalition parties became farther removed from the implementation, which ultimately led to 
diminished involvement. 

The conclusion of this thesis exposes a paradox that arises when parties collaborate in regional 
regimes to address a shrinkage agenda: although the collaboration has been well-regulated, 
the urgency to handle shrinkage issues has decreased. If informal collaboration increases the 
urgency of the shrinkage agenda while simultaneous formalisation of its implementation causes 
the shrinkage issue to fade into the background, it should be questioned whether regional  
collaboration is the panacea for demographic shrinkage. The collaboration coalitions looked for 
new perspectives to overcome the paradox, to revitalise the regime and to go forward again.  
In practice, this meant the following. The broad shrinkage agendas were ‘slimmed down’, with 
the focus of collaboration moving toward future economic strength. In the Achterhoek, this was 
formulated in a new agenda: Smart Industry. In the Hoeksche Waard, the agenda remained in 
place, but its focus narrowed to economic projects. The experts in the Delphi study also  
recognised this narrowing of agendas, focus on economic themes and searching for new  
perspectives on shrinkage in other Dutch shrinking regions. Remarkably, the paradox did not 
lead to the end of the regional regimes in the Achterhoek and the Hoeksche Waard. Although 
the agendas and collaborative structures changed, the parties in the coalition remained united. 

Finally, the Achterhoek and Hoeksche Waard are examples of Dutch regions where regional  
collaboration is seen as the best way to handle demographic shrinkage. There are highly 
plausible reasons why shrinking regions should continue to opt for regional partnerships or 
regimes in the near future. Such action is in line with the times, in which regionalisation is 
gaining ground. The results of the case studies in the Achterhoek and the Hoeksche Waard 
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and those of the Delphi study as described in this thesis show that setting up a regime is only 
the beginning of a solution to handle demographic shrinkage on a regional scale. Once this 
phase is over, things start for real. The context of the shrinkage issues in these regions created 
internal dynamics within the partnership, in which the agenda, the coalition, the structure and 
the resources and their interplay were constantly evolving. This created the paradox of regional 
collaboration in the Achterhoek and the Hoeksche Waard. With regard to regional regimes in 
shrinking regions, in whatever form, it is therefore essential to keep considering the ‘why’ of the 
partnership: ensuring an appropriate housing market, for example, or a vital regional economy 
or a future-proof level of facilities. Holding on to the ‘why’ is important to preserve the 
credibility of the partnership and to overcome the paradox of regional collaboration, or, at least, 
to handle it appropriately. This means that despite the sometimes intense internal dynamics, 
the collaboration’s content and ambitions should always be more important than debates about 
its structure and formalisation.

Practical recommendations
The conclusions of this study have led to four practical recommendations for executives of 
partners involved in regional regimes in Dutch shrinking regions:
1. agenda: restrict allocation issues in regional regimes and focus on future strength
2. coalition: invest in the regional team 
3. structure: turn the region into a ‘political community’
4. resources: ensure that the available resources are proportionate, by adhering to the 

principle ‘everybody makes a contribution’ 
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DANKWOORD

Toen ik in 2013 als stedenbouwkundige afstudeerde aan de TU Delft presenteerde ik mijn 
regionale ruimtelijke visie voor een krimpaanpak in de Achterhoek. Het was een visie op krimp 
vanuit de overtuiging dat in de regionale schaal de meeste oplossingen besloten liggen, ook 
vanuit de overtuiging dat voor de uitvoering van deze visie samenwerking tussen overheden, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties noodzakelijk is. Reacties op mijn presentaties, 
maar ook gesprekken in de regio en discussies in kranten lieten echter zien dat succesvolle 
regionale samenwerking nog geen gelopen race was. Hoe kan het dat de door vele partijen zo 
gewenste regionale samenwerking toch ook zoveel strubbelingen en frustraties oplevert? Hoe 
ontwikkelen regionale samenwerkingsverbanden zich en wat speelt zich af binnen regionale 
samenwerkingsverbanden? Vanuit deze vragen startte ik mijn promotieonderzoek, en met trots 
presenteer ik u hierbij het resultaat van een plezierig en intensief onderzoekstraject.  

Mijn agenda stond de afgelopen jaren voor een groot deel in het teken van het schrijven van dit 
proefschrift. Dit was een uitdagend project, maar zorgde tegelijkertijd voor een constante in mijn 
leven. Het was er altijd. Sinds de start in 2014 heb ik als buitenpromovendus aan de Radboud 
Universiteit naast mijn andere werkzaamheden – eerst als zelfstandig onderzoeker en adviseur 
en later bij RUIMTEVOLK – veel tijd besteed aan het voeren van gesprekken, het bijwonen van 
bijeenkomsten en het lezen, schrijven, analyseren en nadenken. Behalve dat dit proefschrift een 
bepaalde druk met zich meebracht, zorgde het ook voor ruimte. Deze ruimte bood afstand tot de 
waan van elke dag om me te kunnen verdiepen in voor mij inspirerende onderwerpen als regionale 
samenwerking en demografische transities. Ik heb veel interessante gesprekken gevoerd, 
inspirerende stukken kunnen lezen en daarmee ook geleerd om mijn mening goed onderbouwd te 
vormen. Het gehele proces om tot dit proefschrift te komen, heb ik als zeer leerzaam ervaren. Ik 
ben dan ook dankbaar voor iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt. 

Allereerst was er een goede basis, ofwel structuur. Deze werd mogelijk gemaakt door mijn 
promotors. Gert-Jan en Tamara, dank voor de mogelijkheid die jullie mij boden om een proefschrift 
te schrijven. Jullie hebben mij de afgelopen jaren gesteund en gestimuleerd om op mijn eigen 
manier het onderzoek vorm te geven en uit te voeren. Ook heb ik veel geleerd van jullie suggesties 
en tips met betrekking tot het schrijven en structureren van teksten. Bedankt voor alle tijd die 
jullie in jullie drukke agenda’s hebben vrijgemaakt om gezamenlijk een kritische blik te werpen 
op de bevindingen en resultaten. Bedankt voor alle denkkracht; niet alleen op de inhoud, maar op 
het gehele proces rondom dit promotietraject. Gert-Jan, ik weet nog goed hoe we voor het eerst 
kennismaakten in Enschede en mijn eerste ideeën voor een promotieonderzoek bespraken. Ik heb 
veel gehad aan je open en optimistische benadering. Ook waardeer ik je nuchtere blik, hulp bij het 
schrijven, de leuke gesprekken over de Achterhoek en de kans die je me bood om in Zweden met 
andere onderzoekers het onderwerp krimp verder te verkennen. Tamara, bedankt voor alle hulp 
de afgelopen jaren, je kritische blik op de inhoud en structuur van mijn werk en de onuitputtelijke 
energie om de onderzoeksvraag zo goed mogelijk te formuleren. Ik heb veel van je geleerd in onze 
verkenning naar regionale samenwerking in Hart van Brabant.  Daarnaast ben je voor mij een 
voorbeeld en inspireer je met hoe je te werk gaat als onderzoeker en auteur.  
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Dit proefschrift was er niet geweest zonder alle medewerking van de betrokkenen in mijn 
casestudies en Delphi-studie. Ik wil alle geïnterviewden bedanken voor hun openheid, 
bereidheid om tijd vrij te maken en het delen van interessante inzichten. Ook wil ik 
de leden van de stuurgroepen van Achterhoek Agenda 2020, Pact van de Waard en de 
portefeuillehouders wonen bedanken voor de openheid en mogelijkheid om aanwezig te zijn en 
bijna alle gesprekken mocht horen en opnemen. Ik wil alle medewerkers van het projectbureau 
van de Regio Achterhoek (nu 8RHK Ambassadeurs) en SOHW (nu gemeente Hoeksche 
Waard) bedanken voor alle medewerking, interesse en inzage in de stukken. Aanvullend 
wil ik alle respondenten in de Delphi-studie dankzeggen voor hun bijdrage. Ook wil ik de 
Radboud Universiteit bedanken voor de mogelijkheid en de faciliteiten om dit onderzoek als 
buitenpromovendus te kunnen uitvoeren.

Zoals gezegd, heb ik het werken aan dit proefschrift altijd kunnen combineren met mijn 
werkzaamheden bij RUIMTEVOLK. Sjors, Caroline en Anne, bedankt voor de ruimte en 
flexibiliteit die deze combinatie de afgelopen jaren mogelijk maakte. Dank ook voor alle
aanmoediging en ondersteuning. En ook alle andere RUIMTEVOLKers, bedankt voor jullie 
interesse en samenwerking.

Tijdens het werken aan mijn proefschrift had ik altijd veel support vanuit een sterke coalitie. 
Liset en Rik, ik ben blij dat jullie als paranimfen me ondersteunen en dit feestelijke moment 
compleet maken. Liset, het was fijn dat we tijdens het schrijven van onze proefschriften samen 
konden optrekken. Het is prettig dat jij me kon helpen en begrijpt waar ik tegenaan liep. 
Bedankt voor alle jaren vriendschap, interesse, inhoudelijke discussies en natuurlijk de lekkere 
bananenpannenkoeken, vele liters thee tijdens onze gezamenlijke schrijfweken in Holten en 
Nijmegen. Rik, jou wil ik bedanken voor alle jaren vriendschap, leerzame inhoudelijke discussies 
tijdens goede etentjes, het lezen van mijn stukken, de goede reflectie en alle aanmoediging. 
Speciale dank voor Sien. Met jou ben ik mijn wetenschappelijke avontuur begonnen in Delft. 
Wat hebben we mooie dingen beleefd. Dank voor de vele afleidingsmomenten, gezelligheid, 
interesse en steun. 

Onlosmakelijk is de interesse voor de Achterhoek verbonden met mijn afkomst. Hier kwamen 
de afgelopen jaren dan ook mijn middelen ofwel hulpbronnen vandaan. In de Achterhoek ben 
ik opgegroeid, en ondertussen woon ik hier weer met veel plezier. Ik wil mijn familie – Gert, 
Ina, Harm, Julia – bedanken voor alle mogelijkheden die ik altijd heb gehad, en voor de steun, 
jullie interesse in wat ik doe en uiteraard de opvang van Nine tijdens mijn schrijfuren. Dat geldt 
ook voor mijn Nijmeegse familie. Gerrit, Marion, Marrit, Harry, Hedwig, Stephan, Frances en 
Mike, dank hiervoor. Hens, tot slot mijn dank voor jou. Je kan wel zeggen dat het schrijven 
van dit proefschrift in ons leven samen – naast ons huwelijk, twee verhuizingen, een auto-
ongeluk en natuurlijk de geboorte van Nine – de afgelopen jaren voor enige interne dynamiek 
heeft gezorgd. Bedankt voor al je steun, je goede raad, het aanhoren van mijn twijfels en 
gedachtespinsels en af en toe een bemoedigend woord. Het is een voorrecht met jou te mogen 
zijn, samen met Nine hebben we het goed. 
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Janneke Rutgers werd geboren op 24 februari 1988 in Aalten in de Achterhoek. Ze behaalde 
in 2006 haar vwo-diploma aan het Christelijk College Schaersvoorde. Vervolgens startte ze 
haar studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft. Ze behaalde haar bachelor 
in 2010 en studeerde in 2013 af binnen de Master Stedenbouw, met een onderzoek dat ze 
deed bij het Atelier Rijksbouwmeester naar een regionale krimpaanpak voor de Achterhoek. 
De interesse voor wetenschappelijk onderzoek werd al gewerkt tijden haar baan als student-
assistent tijdens de studie Bouwkunde en tijdens het afstuderen. In 2014 startte Janneke haar 
promotieonderzoek als buitenpromovendus bij de Radboud Universiteit in Nijmegen bij de 
Faculteit der Managementwetenschappen en de afdeling Geografie, Planologie en Milieu. 

Naast haar promotieonderzoek startte Janneke in 2014 als zelfstandig onderzoeker en 
adviseur en verrichte ze werkzaamheden op het gebied van onderzoek, advies, ontwerp en 
procesondersteuning. Dit betrof veelal projecten die een relatie hadden met de opgaven en 
gevolgen van bevolkingsdaling onder meer in de Achterhoek en de Hoeksche Waard. In 2017 
startte Janneke als stedenbouwkundige en onderzoeker bij bureau RUIMTEVOLK, waar ze 
zich sindsdien – naast haar promotieonderzoek – bezighoudt met onderzoek en advies op het 
gebied van (regionale) toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkeling in de meer landelijke 
gebieden van Nederland. Het snijvlak van de praktijk van regionale samenwerking en ruimtelijke 
ontwikkeling heeft binnen deze werkzaamheden in het bijzonder haar aandacht. 

Publicaties
• Rutgers-Zoet, J., & Metze, T. (2019). Paradox van het Pact van de Waard. Dynamische 

regionale samenwerking in een krimpende Hoeksche Waard. Bestuurskunde, 28(3), 77-88. doi: 
10.5553/Bk/092733872019029003009

• Rutgers, J. (2016). Evaluatie Anticipeerprogramma Zuid-Holland; self-fulfilling prophecy of 
buitenboordmotor? Rooilijn 50(3). 196-201.

• Rutgers-Zoet, J. & Hospers, G.J. (2018). Regional collaboration in rural areas: the case of 
the Achterhoek, in: G.J. Hospers & J. Syssner (red.), Dealing with Urban and Rural Shrinkage: 
Formal and Informal Strategies. (pp. 87-99). Muenster: LIT Verlag. 

• Melis, K. G., & Rutgers-Zoet, J. (2016). Regionale samenwerking en regiovorming. Ruimte & 
Maatschappij, 8(2), 55-76.
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BIJLAGEN 

Bijlage A –  
Literatuuroverzicht noodzaak regionale samenwerking in krimpgebieden 

 Verwest en  Gemeenten doen er verstandig aan het krimpbeleid in regionaal verband 
 van Dam (2010) op te pakken en af te stemmen. […] Het onderling afstemmen van bouw-, 

sloop- en herstructureringsplannen voor woon-, werk- en winkelgebieden 
voorkomt niet alleen intraregionale concurrentie om (dezelfde) inwoners 
en bedrijven, maar ook onrendabele ruimtelijke investeringen en 
leegstand (Verwest en van Dam, 2010, p. 10).

 Martinez- Inspanningen, enkel op het niveau van de individuele stad/gemeente zijn
 Fernandez,  niet voldoende. Meer bestendige regionale inspanningen nodig kunnen
 Kubo, Noya nodig zijn. [...] Specifiek beleid voor regeneratie vereist robuuste en
 en Weiman  flexibele strategieën die creatieve oplossingen stimuleren; een model van
 (2012) stedelijk bestuur met een duidelijke visie en operationele doelstellingen 

waarin lokale, regionale en intergemeentelijke samenwerking is 
opgenomen; de integratie van meerdere publieke en particuliere 
belanghebbenden (Martinez-Fernandez, 2012, p. 11-13).viii

 Hospers en  De regio van het dagelijks leven is de relevante schaal om naar te kijken. 
 Reverda (2015)  [...] Regionale afstemming en samenwerking moeten in de plaats komen 

van bekrompen lokale politiek (Hospers en Reverda, 2015, p. 80-81)ix

 Elzerman en  Op basis van de bevindingen in Parkstad Limburg wordt geconcludeerd
 Bontje (2015) dat een passende beleidsreactie bestaat uit het accepteren van krimp, het 

ontwikkelen van een langetermijnvisie, het betrekken van de bewoners 
bij het proces, het herstructureren van de woningmarkt en het stimuleren 
van intensieve regionale samenwerking (Elzerman en Bontje, 2015, p.87).x

 Syssner  [...] Intergemeentelijke samenwerking wordt steeds belangrijker voor
 (2016; 2020) gemeenten die hun burgers niet in dezelfde mate als voorheen van dienst 

kunnen zijn (Syssner 2016, p 19). Intergemeentelijke samenwerking is 
misschien wel het meest genoemde voorbeeld van de wijze waarop de 
lokale overheid uitdagingen van een krimpende gemeente probeert aan te 
gaan (Syssner 2020, p. 79).xi

 Runge et al.  Door de concurrentie tussen de steden hebben andere gemeenten niet
 (2018) de kans om hun economisch en demografisch potentieel van twee of drie 

decennia eerder te herstellen. [...] De mogelijkheden van een “functioneel” 
bestuur in de regio zijn aanzienlijk […] Bovendien zijn talrijke projecten die 
in het kader van het regionale samenwerkingsprogramma zijn uitgevoerd 
(bijvoorbeeld “Contract voor de provincie Katowice”) succesvol gebleken 
en kunnen zij dienen als de zogenaamde “best practice” (Runge e.a., 2018,  
p. 1,2,14).xii
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Bijlage B – Overzicht van onderwerpen semigestructureerde interviews 

1. Persoonlijke achtergrond en betrokkenheid bij regionale samenwerking
a. Hoe bent u betrokken bij de Achterhoek/Hoeksche Waard?

• Kunt u uw rollen/functies beschrijven?
• Hoe ziet uw betrokkenheid bij de samenwerking Achterhoek 2020/Pact van de Waard 

eruit? 
• Hoeveel tijd besteedt u aan deze bijdrage?
• Hoe zien uw dagelijkse werkzaamheden eruit (beschrijf 1 gewone werkdag).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Regionaal samenwerkingsverband Achterhoek 2020/Pact van de Waard 
a.  Wat was volgens u de aanleiding/noodzaak/het doel om te gaan samenwerken in de 

Achterhoek/Hoeksche Waard? 
• Wat is het gezamenlijk belang voor partijen om mee te doen?

b.  Waar vinden partijen elkaar in de samenwerking, wat gaat er goed? Waarom?
• En waarom lukken dingen niet? Wat gaat er niet goed?
• Wat zijn onderwerpen die gevoelig liggen binnen de samenwerking?
• Wat is er volgens u nog nodig om tot een goede regionale samenwerking in de 

Achterhoek/Hoeksche Waard te komen?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Agenda (Een agenda om een reeks van problemen aan te pakken (Stone, 2005))
a.  Kunt u de voor u belangrijkste onderwerpen op de agenda voor de regio beschrijven?

• Wat is de aard van de agendapunten? Zitten deze aan de kant van strategische 
agendapunten of meer aan de operationele kant?

• Wat is de relatie tussen deze agenda en actuele ontwikkelingen in de regio? Met andere 
woorden: hoe beïnvloeden actuele ontwikkelingen de agenda? Met andere woorden: 
hoe dynamisch is de agenda?

• Hoe is deze agenda tot stand gekomen? 
• Voor welke periode is deze agenda opgesteld, welke periode beslaat deze agenda?

b.  Wonen: Vanuit Achterhoek 2020/Pact van de Waard wordt ten aanzien van 
wonen beoogd te komen tot een gezamenlijke woningbouwvisie inclusief 
woningbouwprogrammering die een realistisch perspectief geeft op de woningbouw per 
kern tot 2020. Hoe komt dit in de praktijk van de grond?

c.  Voorzieningen: Vanuit Achterhoek 2020/Pact van de Waard wordt ten aanzien van de 
voorzieningen een herstructurering beoogd. Partijen verplichten zich om in 2015 een plan 
van aanpak te hebben ontwikkeld, dat in de periode 2016-2017 (en verder) kan worden 
uitgevoerd.  Hoe komt dit in de praktijk van de grond? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3. Coalitie (Een bestuurlijke coalitie gevormd rondom die agenda; inclusief overheid en niet-
overheidspartijen (Stone, 2005)). 
a.  Hoe is deze coalitie gevormd/tot stand gekomen?
b.  Hoe ziet het contact tussen u en andere stuurgroepleden van Achterhoek 2020/Pact 

van de Waard eruit? Hoe is dit contact? Bijvoorbeeld alleen formeel door middel van 
vergaderafspraken, of ook informeler, tussen de bedrijven door?
• Hoe beschrijft u de verhoudingen binnen de coalitie?
• Vinden er of hebben er in de afgelopen jaren wisselingen plaatsgevonden in de coalitie? 

Waarom? Voor welke periode zijn coalitiepartijen aan de coalitie verbonden?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Structuur (Een samenwerkingsmodus tussen de leden van de bestuurlijke coalitie; een structuur 
van samenwerking waarin de leden van de coalitie vastleggen wat hun bijdrage zal zijn aan de 
bestuurlijke taken (Stone, 2005)). 
a.  Kunt u de formele besluitvormingsstructuur kort beschrijven?

• Met welke frequentie vindt formele besluitvorming plaats binnen de coalitie van 
Achterhoek 2020/Pact van de Waard?

• Vinden er of hebben er in de afgelopen jaren wisselingen plaatsgevonden in de structuur 
van de samenwerking? (Op deze manier wil ik het dynamische aspect van het regime 
bevragen.)

b.  Hoe kijkt u aan tegen het verloop van de formele besluitvormingsstructuur? 
(Belemmeringen, succesfactoren, kritische momenten?)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Middelen (Hulpbronnen in navolging van de agenda; bijeengebracht door de leden van de coalitie 
(Stone, 2005))
a.  Welke middelen heeft de samenwerking? 

• Ook iets anders dan geld? 
b.  Hoe kijkt u aan tegen de beschikbare middelen voor de samenwerking? 

• Hoe is de verdeling tussen de verschillende samenwerkingspartijen wat betreft de 
inbreng van middelen?

• Welke factoren hebben invloed op de beschikbare middelen binnen deze samenwerking?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Resultaten (dus wordt de regionale agenda verder gebracht, is er vooruitgang?)
a.  Wat zijn volgens u de belangrijkste resultaten van het regionale samenwerkingsverband 

Achterhoek 2020/Pact van de Waard dit tot nu toe zijn geboekt? 
• Voor wie leveren deze resultaten echt iets op? Met andere woorden, zijn er specifieke 

groepen die hier baat bij hebben en wie?
• U noemde het doel van het samenwerkingsverband: (doel herhalen). Kunt u beschrijven 

in hoeverre dit doel behaald is op dit moment?
• Kunt u sleutelmomenten (kritische momenten) noemen in het behalen van dit doel? 

Met andere woorden: wat was hierbij van belang?
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• Kunt u belemmeringen beschrijven die het behalen van dit doel bemoeilijken?
b.  Op welke manieren wordt getracht om vanuit het strategische tot het operationele te 

komen? Dus vanuit de strategische visie naar uitvoeringsplannen. 
• In hoeverre vindt u dit al geslaagd? Kunt u hier een aantal voorbeelden van geven?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Rol van regionaal samenwerkingsverband Pact van de Waard bij behalen resultaten (oordelende/
analyserende vragen):
a.  Wat zijn belangrijke (kritische) momenten tot nu toe geweest om de samenwerking van 

de grond te krijgen? Wat was hiervoor bepalend? Waarom? 
• Kunt u wat meer vertellen over de rol van het regionaal belang voor betrokken partijen? 

Wat is uw mening hierover?
• Hoe ervaart u de betrokkenheid vanuit de regio? Denk bijvoorbeeld aan inwoners, 

gemeenteraden en ondernemers. 
• Zijn er hierin verschillen binnen de regio?
• Is het samenwerkingsverband op een bepaald moment eindig of is het de bedoeling dat 

dit voor altijd blijft bestaan? (Zegt iets over het dynamisch/statisch model)
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Bijlage C – Overzicht van participerende observaties 

Achterhoek
• Vergadering Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, Hengelo, 08-06-2015
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Achterhoek, Winterswijk, 04-06-2015
• Vergadering Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, Doetinchem, 01-07-2015
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Achterhoek, Gendringen, 09-07-2015
• Vergadering Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, Hengelo, 02-09-2015
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Achterhoek, Didam, 29-10-2015
• Vergadering Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, Hengelo, 02-12-2015
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Achterhoek, Lichtenvoorde, 16-12-2015
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Achterhoek, Borculo, 14-01-2015
• Vergadering Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, Hengelo, 20-01-2016
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Achterhoek, Bronckhorst, 16-03-2016
• Vergadering Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, Hengelo, 08-04-2016
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Achterhoek, Gendringen, 28-04-2016
• Vergadering Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, Hengelo, 25-05-2016
• Vergadering Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, Hengelo, 07-06-2016
• Vergadering Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, Doetinchem, 31-08-2016
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Achterhoek, Winterswijk, 08-09-2016
• Vergadering Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, Hengelo, 26-09-2016
• Vergadering Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020, Hengelo, 17-11-2016
Hoeksche Waard
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Hoeksche Waard, Korendijk, 03-03-2016
• Vergadering Stuurgroep Pact van de Waard, Strijen, 22-03-2016
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Hoeksche Waard, Oud-Beijerland, 31-03-2016
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Hoeksche Waard, Oud-Beijerland, 19-05-2016
• Vergadering Stuurgroep Pact van de Waard, Strijen, 24-05-2016
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Hoeksche Waard, Cromstrijen, 01-09-2016
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Hoeksche Waard, Korendijk, 29-09-2016
• Vergadering Stuurgroep Pact van de Waard, Strijen, 25-10-2016
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Hoeksche Waard, Oud-Beijerland, 03-11-2016
• Vergadering Portefeuillehouders Wonen Hoeksche Waard, Binnenmaas, 12-01-2017
Publieke bijeenkomsten
• Achterhoek 2020 bijeenkomst, Doetinchem, 19 juni 2013
• Achterhoek 2020 bijeenkomst, Terborg, 2 juli 2014
• Achterhoek 2020 bijeenkomst, Aalten, 28 januari 2015 
• Bijeenkomst Start Gebiedsprogramma De Hoeksche Waard werkt! Klaaswaal, 6 oktober 2017
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Bijlage D – Overzicht van gebruikte documenten  

Achterhoek 
• Achterhoek Agenda 2020 (2011). Convenant Achterhoek 2020. 
• Achterhoek Agenda 2020 (2011). Agenda Ontbijtbijeenkomst 26 januari 2011 verbrede 3O’s. 
• Achterhoek Agenda 2020 (2011). Register aangesloten partijen convenant Achterhoek 2020. 
• Achterhoek Agenda 2020 (2013). Atlas van de Achterhoek. 
• Achterhoek Agenda 2020 (2014). Uitvoeringsagenda Achterhoek. D’ran! Stappen zetten, 

gewoon doen!
• Achterhoek Agenda 2020 (2014). Opzet Achterhoek 2020 avond 2 juli 2014.   
• Achterhoek Agenda 2020 (2015). Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025. Werken aan 

vitale kernen in een krachtige regio. 
• Achterhoek Agenda 2020 (2016). Begroting 2017 Achterhoek 2020. 
• Achterhoek Agenda 2020, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatie en Regio 

Achterhoek (2015). Samenwerkingsagenda Achterhoek en Rijksoverheid 2015-2020.  
• Achterhoek Agenda 2020 (2016) Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020. 
• Achterhoek Nieuws, (2010, 09-09). Duurzame energie-pilot: Tafel van Groenlo wil steun van 

Den Haag. Achterhoek nieuws.
• Atrivé (2010). Regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020. 
• De Bakker, M., Westrik, J., Haartsen, Van der Vlist, A.J., (2013) Woonwensen en leefbaarheid in 

de Regio Achterhoek. 
• De Cort, Haggeman, Van der Vegt, (2010, 12-06). De toekomst is aan Achterhoek XL. De 

Gelderlander. 
• De Gelderlander, (2010, 23-11). AGEM redt de wereld. De Gelderlander.
• De Gelderlander, (2010, 02-12). Corporatie moet regio leiden naar 2020. De Gelderlander. 
• De Gelderlander (2011, 08-04). Colleges komen bijeen. De Gelderlander. 
• De Gelderlander, (2010, 13-10). Hans Siep: ‘Bouw in Achterhoek wordt nooit meer zoals ‘t 

was’. De Gelderlander. 
• De Gelderlander, (2011, 18-11). Achterhoek als krimppilot. De Gelderlander. 
• De Gelderlander, (2012, 23-10). ‘Zet krimp hoog op de provinciale agenda’. De Gelderlander. 
• De Gelderlander, (2013, 28-11). Kamer bekijkt of Achterhoek een krimpregio is. De 

Gelderlander. 
• De Gelderlander (2013, juni). ‘Krimp houdt niet op na 2030’. De Gelderlander. 
• De Gelderlander (2013, 13-12). Provincie trekt ruim twee ton uit voor ideeën aanpak krimp in 

regio. De Gelderlander. 
• De Gelderlander (2013, 14-10). Spies: ‘Het is ’n illusie dat alles open blijft’. De Gelderlander. 
• De Gelderlander (2014, 05-11). Regio wil status van krimpregio. De Gelderlander. 
• Gelderse Post (2014, 19-02). Impuls voor strijdplan krimp. Liesbeth Spies kies voor 

prioriteiten. Gelderse Post. 
• Gemeente Berkelland (2009). Achterhoek Authentiek Anders Vasstelling in gemeenteraad 

in Berkelland.
• Haggeman, H., (2011, 15-12). Bescheidenheid zou nu ongepast zijn. De Gelderlander. 
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• Haggeman, H., (2011, 25-01). Bouwdirecteur Siep vindt dat elan van 7 februari 2009 wegebt. 
‘Geest uit werkfabriek’. De Gelderlander.

• Haggeman, H., (2013, 27-11). Bevolkingskrimp treft niet alleen voetbalclubs. De Gelderlander. 
• Haggeman, H., (2013, 04-10). Liesbeth Spies heeft gezag maar niet de macht. De 

Gelderlander. 
• Haggeman, H., (2013, 28-11). Liesbeth Spies mist daden bij deelnemers Achterhoek 2020. De 

Gelderlander. 
• Haggeman, H., (2013, 31-10). Nu te veel, straks te weinig handen. De Gelderlander. 
• Haggeman, H., (2014, 01-10). Aantal te bouwen woningen 3.500. De Gelderlander. 
• Haggeman, H., (2014, 08-10). Achterhoek 2020 wil ideeën burgers. De Gelderlander. 
• Harfsterkamp, B., (2014, 08-02). Accepteer de werkelijkheid. De Achterhoek krimpt en 

voorzieningen verdwijnen. Is het erg om verderop je boodschappen te doen? Nee hoor. De 
Gelderlander. 
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Bijlage E – Vragenlijst Delphi-studie eerste ronde (maart 2019) 

Mening over regionale samenwerking in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s
1. Wat vindt u van de noodzaak van regionale samenwerking* in Nederlandse krimp- en 

anticipeerregio’s? 
 *Met regionale samenwerking of regionale samenwerkingsverbanden bedoelen we in 

deze vragenlijst een publiek-private samenwerking tussen overheden, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. 

2. Hoe kijkt u in het algemeen aan tegen het resultaat van regionale samenwerking in 
Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s? 

Dynamiek binnen regionale samenwerkingsverbanden in krimp- en anticipeerregio’s
3. Welke factoren zijn volgens u over het algemeen van invloed op de agendavorming* in  

regionale samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s en waarom?
 *Met agenda bedoelen we de gezamenlijke agenda die wordt opgesteld om een reeks van opgaven 

aan te pakken.
4. Welke inhoudelijke veranderingen ziet u aangaande de agenda van regionale 

samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s in de afgelopen tien 
jaren? Zijn er nieuwe thema’s, ziet u algehele verschuivingen? Denk hierbij aan een concreet 
voorbeeld, of meerdere voorbeelden. 

5. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien jaren in de samenstelling van de partners 
in regionale samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s? Denk 
hierbij aan een concreet voorbeeld, of meerdere voorbeelden.

6. Welke veranderingen ziet u in de vorm/manier van samenwerken? Zijn er meer of minder 
formele afspraken over besluitvorming en manieren van samenwerken binnen regionale 
samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s?

7. Welke veranderingen zijn volgens u in de afgelopen tien jaren waar te nemen in de 
beschikbare middelen van regionale samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en 
anticipeerregio’s en kunt u deze toelichten? Voorbeeld: meer/minder (financiële) middelen 
of meer/minder inbreng per deelnemer.

8. Uit mijn onderzoek blijkt dat binnen de samenwerkingsverbanden in de Achterhoek en 
de Hoeksche Waard de agenda verschoof van een meer algemene krimpaanpak, inclusief 
sociale en maatschappelijke opgaven, naar een focus op een meer economisch perspectief. 
Ziet u dergelijke accentverschuivingen ook in andere krimp- en anticipeerregio’s in 
Nederland en hoe zien deze eruit qua thematiek (economisch, sociaal, ruimtelijk)? Denk 
hierbij aan een concreet voorbeeld of meerdere voorbeelden. 

9. In de Achterhoek en de Hoeksche Waard lijkt een worsteling met de verantwoording 
richting achterbannen van de samenwerkingspartners druk te leggen op de samenwerking 
tussen onderlinge partners in de coalitie. Welke worstelingen komt u tegen bij 
coalitiepartners in andere krimp- en anticipeerregio’s in Nederland en kunt u dit en het 
effect hiervan nader beschrijven?

 *Met coalitie bedoelen we de groep van partijen die gevormd wordt rondom de gezamenlijke 
agenda.
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10. In de Achterhoek en de Hoeksche Waard lijkt een verschuiving in de structuur van 
samenwerken te hebben plaatsgevonden: van informele en lichte samenwerkingsmodus 
naar een meer formeel vastgelegde en zwaardere vorm. Welke verschuivingen ziet u 
binnen de samenwerkingsstructuur in andere krimp- en anticipeerregio’s en in welke 
hoedanigheid? Denk hierbij aan een concreet voorbeeld of meerdere voorbeelden.

 *Met een informele en lichte samenwerkingsmodus bedoelen we in dit onderzoek dat 
voor het samenwerkingsverband geen nieuw orgaan (zoals een BV, coöperatie of een 
andere privaatrechtelijke vorm) wordt opgericht en dat het samenwerkingsverband geen 
beslissingsbevoegdheid heeft. In een formele en zware samenwerkingsmodus is dit wel het geval.

11. In de Achterhoek en de Hoeksche Waard bestaan de middelen binnen het 
samenwerkingsverband voor een groot deel uit publieke middelen. Hoe ziet u dit in 
samenwerkingsverbanden in andere krimp- en anticipeerregio’s? 

Paradox van lichte samenwerking
In de ontwikkeling van regionale samenwerking in de twee onderzochte regio’s lijkt zich een 
paradox van lichte samenwerking af te tekenen. De ervaren urgentie aangaande de krimpopgaven 
vraagt om een informeel regionaal samenwerkingsverband waarmee buiten de gebaande paden 
een gezamenlijke aanpak uitgevoerd kan worden. Echter, het blijkt dat de gezamenlijke agenda 
rondom krimpopgaven zo complex is dat onder de samenwerkende partijen behoefte ontstaat aan 
formalisering. Dit om onder meer een breed draagvlak te krijgen voor pijnlijke beslissingen. In 
de praktijk lijkt deze formalisering juist tot minder urgentie voor de krimpopgaven, inhoudelijke 
discussies en een gebrek aan betrokkenheid te leiden. De energie loopt uit de samenwerking en 
hierdoor ontstaat wederom de behoefte aan informeel samenwerken.

12. Is er volgens u sprake van een dergelijke ‘paradox van lichte samenwerking’ in regionale 
samenwerkingsverbanden in andere Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s? Kunt u dit 
toelichten en eventuele voorbeelden noemen?

13. Welke mogelijkheden ziet u om deze paradox van lichte samenwerking in regionale 
samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s te voorkomen of op te 
heffen?

14. Welke vorm van samenwerking (licht en informeel, zwaar en formeel of ergens 
daartussenin) acht u het meest wenselijk voor regionale samenwerkingsverbanden in 
Nederlandse krimp- en anticipeergebieden, en kunt u dit nader toelichten?

Aanbevelingen voor de praktijk
15. Welke aanbevelingen zou u bestuurders binnen een coalitie in een regionaal 

samenwerkingsverband in Nederlandse krimp- en anticipeergebieden willen doen?
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Bijlage F – Vragenlijst Delphi-studie tweede ronde (mei 2019) 

Dynamiek binnen regionale samenwerkingsverbanden in krimp- en anticipeerregio’s
1. Welke factoren zijn volgens u over het algemeen van invloed op de agendavorming in 

regionale samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s? Maak een 
prioritering in de volgende factoren:
a. Erkenning van de urgentie van de krimpopgave en gevolgen hiervan
b. Erkenning van de meerwaarde van regionale samenwerking
c. Leiderschap van lokale bestuurders, trekkers of inspirators
d. Financieel gewin
e. Provinciaal en Rijksbeleid
f. Economische factoren: opbrengsten van een sterkere regionale economie
g. Anders nl. ….. [invulvak]

 Eventuele toelichting .. [invulvak]

2. Welke inhoudelijke veranderingen ziet u aangaande de agenda van regionale 
samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s in de afgelopen tien 
jaren? Maak een prioritering van de volgende veranderingen:
a. De thema’s energietransitie en klimaat staan steeds meer boven aan de agenda
b. Voorheen ging de agenda vooral over ‘wonen’, nu verschuift de aandacht naar andere 

thema’s: economie, onderwijs, bereikbaarheid, zorg, vitaliteit en leefbaarheid. Er vindt 
een verbreding van de agenda plaats

c. Er is meer aandacht voor burgerparticipatie en het ondersteunen van burgerinitiatieven
d. Er vond een verandering plaats van de neiging om verlies tegen te gaan naar een 

zoektocht naar nieuwe perspectieven
e. De aandacht verschuift naar regionale concurrentiekracht
f. Er is nu meer aandacht voor een passende woningmarkt
g. Anders nl. …. [invulvak]

 Eventuele toelichting .. [invulvak]

3. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien jaren in de samenstelling van de partners in 
regionale samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s? Maak een 
prioritering van de volgende veranderingen:
a. Meer maatschappelijke partners (zorginstellingen, onderwijsorganisaties, 

woningcorporaties) zijn betrokken
b. Meer burgerparticipatie binnen het regionale samenwerkingsverband
c. Meer private partners (ondernemers, georganiseerd MKB) zijn betrokken
d. De overheid is minder betrokken. Deze heeft een lichtere en faciliterende rol op de 

achtergrond van het samenwerkingsverband
e. Kennispartners zijn belangrijker geworden
f. Anders nl. ….. [invulvak]
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 Eventuele toelichting .. [invulvak]

4. Welke worstelingen rondom de verantwoording richting achterbannen van de 
samenwerkingspartners komt u tegen bij coalitiepartners in andere krimp- en 
anticipeerregio’s in Nederland? Maak een prioritering van de volgende genoemde 
worstelingen:
a. Financiële afwegingen, wie betaalt voor de samenwerking
b. De positie van gemeenteraden binnen regionale samenwerkingsverbanden zorgt voor 

spanning: democratische gat
c. Samenwerking betekent soms het inleveren van autonomie
d. Zolang niet gezien wordt dat het geheel meer is dan de som der delen (maatschappelijke 

meerwaarde) is legitimering naar de achterban altijd problematisch. Dit speelt nog 
sterker in krimpregio’s omdat het gaat over schaarste en pijnlijke keuzes

e. Samenwerken vraag soms om andere competenties en verantwoordelijkheden van de 
betrokkenen

f. Anders nl. …. [invulvak]

 Eventuele toelichting .. [invulvak]

5. Welke verandering ziet u in de afgelopen tien jaren in de vorm/manier van samenwerken? 
Maak een prioritering van de volgende veranderingen:
a. Meer invloed van de provincie leidde tot verandering in de samenwerkingsstructuur
b. Meer afspraken in de vorm van convenanten en deals (zoals Regiodeals)
c. Meer maatwerk (vraaggestuurd) in manieren van samenwerken
d. Meer aandacht voor burgerparticipatie 
e. Er zijn meer nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan: triple helix-verbanden (zoals 

regional development boards) en gebiedscoöperaties
f. Anders nl. …. [invulvak]

 Eventuele toelichting .. [invulvak]

6. Welke veranderingen zijn volgens u in de afgelopen tien jaren waar te nemen in de 
beschikbare middelen van regionale samenwerkingsverbanden in Nederlandse krimp- en 
anticipeerregio’s? Maak een prioritering van de volgende veranderingen:
a. Er zijn minder budgetten waar ‘krimp’ op staat. Budgetten zijn meer gerelateerd aan 

andere thema’s zoals economie en zorg
b. Er zijn meer financiële middelen beschikbaar omdat er landelijk meer aandacht is voor 

regio’s
c. De beschikbaarheid van middelen hangt af van de rol die de provincie inneemt en de 

provinciale investeringsmogelijkheden
d. Er is een duidelijk streven naar meer gelijkwaardige posities binnen 

samenwerkingsverbanden en daarmee ook een streven naar meer gelijkwaardigheid in 
inbreng per deelnemer
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e. Dit verschilt sterk per regio
f. Anders nl. …. [invulvak]

 Eventuele toelichting .. [invulvak]

Aanbevelingen voor de praktijk
7. Welke aanbevelingen zou u partners in een regionaal samenwerkingsverband in 

Nederlandse krimp- en anticipeergebieden willen doen? Maak een prioritering van de vijf 
belangrijkste aanbevelingen:
a. Maatwerk leveren: werk in wisselende coalities. Stel de opgaven en visie centraal en ga 

dan na welke besluitvormingsstructuur nodig is om tot uitvoering te komen
b. Kijk voorbij eigen kerktoren. Houd niet vast aan oude beelden en structuren. Kijk naar 

het brede belang in plaats van de eigen organisatie/sector/gemeente
c. Maak heldere samenwerkingsafspraken over monitoring en verantwoording
d. Luister naar elkaar zodat je gezamenlijkheid kunt vinden en verschillen kunt accepteren
e. Bekostig samen een onafhankelijk persoon die de urgentie en visie steeds bij alle 

partijen scherp op het netvlies weet te houden
f. Betrek betrokken burgers en laat burgerinitiatieven ontstaan
g. Zorg dat voor iedereen wat te winnen valt, zodat maatregelen ook verkocht kunnen 

worden aan de achterban
h. Zet meer in op kennisontwikkeling
i. Durf gemeentelijke herindeling als noodzakelijke oplossingsrichting te agenderen
j. Anders nl. …. [invulvak]

 Eventuele toelichting .. [invulvak]



VAN PANACEE TOT PARADOX

216

Bijlage G –  
Organisatieschema’s regionale regimes Achterhoek en Hoeksche Waard  
 
1. 2009-2010 Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders
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2. 2011-2013 Achterhoek Agenda 2020
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4. 2013-2015 Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020
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5. 2010-2011 Pact van mijn Hart

5. 2010-2011 Pact van mijn Hart
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6. 2012-2017 Pact van de Waard

Stuurgroep
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Bijlage H – Eindnoten 

i […] inter-municipal cooperation becomes increasingly important for municipalities that 
cannot provide service to their citizens to the same extent as before (Syssner 2016, p. 19). 
Inter-municipal cooperation is perhaps the most frequently mentioned example of how local 
governments try to meet the challenges of a shrinking municipality (Syssner 2014, p. 79).

ii The relevant scale to look at is the region of daily life. […] Regional alignment and collabora-
tion should replace narrow minded local politics (Hospers en Reverda, 2015, p. 80-81).

iii “Shrinkage implies major long-term challenges for the economic, social, political and cul-
tural potentials of European rural regions. […] While politically challenging, this requires a 
model of regional governance with a clear vision; […] regional and inter-municipal cooperati-
on and the collaboration of public and private stakeholders” (ESPON, 2017).

iv “An urban regime may thus be defined as the informal arragements by which public bodies 
and private interests function together in order to be able to make and carry out governing 
decisions” (Stone 1989, p. 6).

v “• An agenda to address a distinct set of problems; 
 • a governing coalition formed around the agenda, typically including both governmental 

and nongovernmental members;
 • resources for the pursuit of the agenda, brought to bear by members of the governing 

coalition; and 
 • given the absence of a system of command, a scheme of cooperation through which the 

members of the governing coalition align their contribution to the task of governing”  
(Stone, 2005, p.329).

vi “Case study is the study of the particularity and complexity of a single case, coming to 
understand its activity within important circumstances” (Stake, 1995, p.7).

vii “These findings suggest that the “power to” of urban regimes could develop not only 
through standard negotiations and sectorial policy-making processes, which are typical of 
urban governance, but also through a citywide collective effort, in some way more delibe-
rative, although not necessarily more inclusive or attentive to social justice” (Ravazzi en 
Belligni, 2015, p.342).

viii Efforts made at the individual city/municipality level alone may not be sufficient, and 
more consolidated regional efforts may be required. […] Specific policies for regeneration 
require robust and flexible strategies that encourage creative solutions; a model of urban 
governance with a clear vision and operational objectives incorporating local, regional and 
inter-municipal co-operation; the integration of multiple public and private stakeholders 
(Martinez-Fernandez, 2012, p. 11-13)

ix The relevant scale to look at is the region of daily life. […] Regional alignment and collabora-
tion should replace narrow minded local politics (Hospers en Reverda, 2015, p. 80-81).

x Based on the findings in Parkstad Limburg, it is concluded that a suitable policy response 
consists of the acceptance of shrinkage, developing a long-term vision, engaging the inha-
bitants in the process, restructuring the housing market, and fostering intensive regional 
collaboration (Elzerman en Bontje, 2015, p.87).
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xi […] inter-municipal cooperation becomes increasingly important for municipalities that 
cannot provide service to their citizens to the same extent as before (Syssner 2016, p. 19). 
Inter-municipal cooperation is perhaps the most frequently mentioned example of how local 
governments try to meet the challenges of a shrinking municipality (Syssner 2014, p. 79).

xii On account of the competition between towns, other localities do not have the chance to 
restore their economic and demographic potential enjoyed two or three decades earlier. 
[…] The possibilities of ‘functional’ governance in the region are significant. […] Moreover, 
numerous projects implemented under regional cooperation program (e.g., ‘Contract for the 
Katowice Province’) turned out to be successful and may serve as the so-called best practice 
(Runge e.a., 2018, p. 1,2,14).



Regionale samenwerking wordt gezien als panacee voor demografische krimp. Wanneer 
gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken, kunnen ze de kwaliteit 
van de regio versterken. Het gaat om samenwerking vanuit vertrouwen en wederzijds 
respect. Zo’n tien jaar geleden trokken het Achterhoekse bedrijfsleven, de maatschappelijke 
organisaties en acht gemeenten met Achterhoek Agenda 2020 ‘schouder aan schouder’ ten 
strijde om samen te werken aan een krachtige regio. Ook in de Hoeksche Waard bundelden 
publieke en private partijen hun krachten met hetzelfde doel in het Pact van de Waard. 

Dit boek legt een paradox van regionale samenwerking bloot aan de hand van twee gedetailleerde 
casestudies en een Delphi-studie. De paradox is: samenwerking goed geregeld, urgentie 
krimpaanpak ontregeld. Ofwel regionale samenwerking start vaak informeel met een 
urgentie voor een krimpagenda, maar door formalisering in de loop van de tijd verdwijnt de 
krimpagenda juist naar de achtergrond en loopt de energie uit de samenwerking. 

De auteur duidt de interne dynamiek van regionale regimes aan de hand van hun samenwerkings-
agenda, de coalitie, de structuur van samenwerken en de inzet van middelen. Welke verklaringen 
aan de paradox ten grondslag liggen en belangrijker nog, hoe samenwerkingspartijen hiermee 
omgaan, worden uitgebreid beschreven. De lessen uit deze twee casussen zijn bovendien 
voorgelegd aan een nationaal expertpanel van wetenschappers en mensen uit de beleids-
praktijk. Tot slot biedt het boek praktijkgerichte aanbevelingen voor lokale bestuurders en 
samenwerkingspartners in regionale regimes in Nederland. 
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