
De renaissance van 
de provincie krijgt smoael

Nu de belofte waarmaken, was het motto van een aantal bijeenkomsten waarin 
directeuren van verschillende provincies met elkaar in gesprek gingen over de rol 
van de provincies in ‘de grote verbouwing van Nederland’.

Op 12 januari jl. kwamen acht provincies samen in Utrecht om samen te zoeken 
naar de sleutels om te komen tot meer realisatiekracht. Wat is realisatiekracht 
eigenlijk? Daar geeft iedereen net een ander accent in, maar in de basis is het: 
(sneller en beter) van ambitie naar realisatie. Dat doe je nooit in je eentje, maar 
altijd in samenwerking met andere partijen in het veld. Dat betekent ook dat als 
je spreekt over realisatiekracht, je jezelf altijd moet realiseren dat je per opgave 
je rol moet bepalen. Per rol en samenwerking heb je verschillende knoppen om 
mee te werken. Door deze verhalen te delen kwamen we samen tot een aantal 
inzichten over realisatiekracht, welke knoppen er zijn om aan te draaien om die 
realisatiekracht te vergroten en middelen die daarbij helpen. 

Zelfverzekerd werken aan resultaten in de realisatie:
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Welke mensen en competenties zet de provincie in om effectief te zijn in de regi-
onale-gebiedsgerichte realisatie? Hoe geef je het leren vorm en put de provincie 
nieuw elan en plezier uit de nieuwe werkwijze?
En hoe wordt nu de regionale en gebiedsgerichte uitvoeringkracht verbonden met 
de beleids-sectorale werkwijze en bestuurlijke aansturing? Dat zijn de vragen waar 
de provincies mee worstelen. Een van de termen die ons verder kan helpen werd 
in de vorige sessie ingebracht vanuit de provincie Brabant: het vergroten van het 
‘bricolerend vermogen’. Dit is een manier van werken die aansluit op bovenstaan-
de vragen. Ambtelijke vakmensen doen in algemene zin aan ‘bricolage’. Dit Franse 
woord laat zich niet eenvoudig naar het Nederlands vertalen, maar het betekent 
zoiets als ‘met de vaak beperkte middelen die ter beschikking staan, iets nieuws te 
creëren’. De antropoloog Levi-Strauss (1966), die het begrip in de jaren zestig van 
de vorige eeuw introduceerde, zet de ‘bricoleur’ af tegen de ingenieur. De laatste 
werkt volgens vooropgezet plan, met strakke procedures. De bricoleur werkt met 
wat er is en met wat zich aandient, pragmatisch en improviserend. Wat zich 
aandient en wat voorhanden is, beperkt de mogelijkheden, maar biedt ook kansen 
om iets te doen. 

De opgaven waar provincies nu voor staan, lijken meer het werkveld van de 
‘bricoleur’ dan van de ingenieur. En dat is soms best lastig met een rijksoverheid 
die graag gefixeerde deals en uitvoeringsplannen wil terwijl de oplossingen vragen 
om vanuit de doelen met gebiedspartners creatieve oplossingen te realiseren. Het 
realiseren van de opgave is geen eenmalige deal maar een meerjarig realisatie- 
en leerproces. De provincies Noord-Holland en Limburg illustreerden de goede en 
onverwachte uitkomsten die dit soort processen in de jaren tachtig opleverden. 
‘We zouden die lessen moeten gebruiken.’

De ingenieur en de bricoleur

Realisatiekracht vergroten op verschillende niveaus
Vaak krijgt dat gebiedsgericht verder invulling. Alle provincies werken met 
een regionale uitwerking van haar provinciale ambities. Wel allemaal op hun 
eigen manier. De grootste opgave om meer realisatiekracht te realiseren, ziet 
iedere provincie net iets anders. In sommige provincies zijn de externe opgaven 
aanleiding voor een forse structuurverandering terwijl andere provincies juist 
kiezen de bestaande organisatiestructuur zoveel mogelijk in stand te houden en de 
oplossing zoeken in het positioneren van zwaardere professionals in de realisatie. 
De directeuren zijn positief over de kwaliteit van de uitvoering. Dat raakt soms 
buiten beeld omdat er zo veel aandacht gaat naar de meer politiek-bestuurlijke 
vraagstukken rondom programmering en de ruimtelijke puzzel. Uitvoering meer 
aandacht geven staat buiten kijf. De ene provincie zet in op meer uitvoering aan 
de voorkant, de ander vraagt expliciet de uitvoering om te helpen bij de opdracht-
verlening. Flevoland ziet het aantal gebiedsprogramma’s minder worden en een 
organisatie die kantelt naar meer opgave gericht werken waarbij de grootste 
opgave is om in die opgave helder te maken wat je opdracht is voor de uitvoering

In de knoppen en je rollen zitten verschillende schaalniveaus. Daarbij is het logisch 
om aan te sluiten bij partners die ook vaak regionaal zijn georganiseerd. Denk 
aan woningbouwcorporaties bij de woningbouwopgave. Alle provincies werken 
regionaal, maar het aantal regio’s per provincie verschilt, en een aantal provincies 



doet dit samen met regio’s die provinciegrenzen overschrijden, zoals Food Valley 
en Stedendriehoek. Binnen deze regio’s zijn er dan weer gebiedsprocessen op een 
lager schaalniveau, zoals rondom Uddel. Dit zijn de plekken waar dan veel verschil-
lende opgaven samenkomen. 

Je rol als provincie is sterk afhankelijk van waar je als provincie acteert. Drie grote 
opgaven, energie, verstedelijking en landelijk gebied, zijn de drie centrale opgaven 
voor eigenlijk alle provincies. En die opgaven laten goed zien dat de rol, maar ook 
de partners in deze drie opgaven sterk verschillen. In landelijk gebied heeft de 
provincie een andere, en misschien wel een veel natuurlijkere, rol dan in de verste-
delijkingsopgave. Waar in de energietransitie je partners bijvoorbeeld grote ener-
giebedrijven zijn, heb je in het landelijk gebied hele andere partners, en heb je daar 
ook gesprekken met individuele boeren. Ieder opgave vraagt een andere rolop-
vatting van de provincie. Dat bewustzijn is belangrijk, dat bepaalt immers welke 
instrumenten of netwerken je inzet.

“Dat bewustzijn is 
belangrijk, dat bepaalt 

immers welke 
instrumenten of 

netwerken je inzet.”

Realisatiekracht vergroten op verschillende niveaus
Het vergroten van de realisatiekracht vraagt ook een herbronning op waar 
provincies hun tijd en capaciteit op inzetten, misschien wel vooral ook aan de be-
stuurlijke tafel. Aanwezigen constateren dat provincies misschien wel erg veel tijd 
besteden aan onderwerpen die weinig direct effect hebben op de realisatie. Denk 
aan lobby of samenwerking. Grofweg zijn er een aantal knoppen die provincies 



hebben om daadwerkelijk ‘de schop in de grond’ te krijgen. Van krachtig naar 
minder krachtig zijn dat: 
• Ruimtelijk instrumentarium, en dan met name de provinciale verordening
• Subsidies
• Eigen bedrijfsvoering (wat doe je als provincie zelf als opdrachtgever)
• Samenwerken
• Lobby

Belangrijk daarbij is om te zorgen dat ruimtelijk instrumentarium in lijn blijft met 
de extra taken die vanuit Den Haag naar de provincies worden doorgezet. Dat 
vraagt ook scherpte in de coalitieakkoorden: is het instrumentarium toereikend 
om de nieuwe ambities ook daadwerkelijk te realiseren? Daarbij helpt het om 
onderscheid te maken in “doelstellingen” (neergezet door PS), “doelen” (uitgewerkt 
door GS)” en “acties” (hiervoor staat de directie aan de lat). Hierbij hoort ook het 
effectief monitoren vanuit de uitvoering of de acties voldoende bijdragen aan het 
bereiken van de doelstellingen. Meer aandacht voor monitoring zal ook bijdrage 
aan een verschuiving in de hiërarchie tussen beleid en uitvoering anders. Vanuit de 
drive om de uitvoering belangrijk te maken, moeten je staan voor het belang van 
degelijk langjarig beleid.

Vergroten realisatiekracht vraagt meer dan ooit een ‘dans 
door de bestuurslagen’
Realisatiekracht zorgt voor een belangrijke(re) rol voor het middenbestuur. Vooral 
omdat het steeds moeilijker lijkt te worden om controversiële besluiten te nemen. Be-
sluitvorming wordt steeds lastiger doordat het denken in deelbelangen en juridifice-
ring steeds dominanter worden. Tel daarbij op dat er ook een gebrek is aan bestuurs-
kracht bij (met name kleine) gemeenten, maar ook bij het rijk, en misschien wel meer 
dan ooit is de grootste opgave waar we voor staan het komen tot besluitvorming. Zie 
de problematiek in het landelijk gebied, maar ook rondom windmolens bijvoorbeeld. 
En nu Den Haag er zelf niet meer uit komt zet het Rijk de provincie meer dan ooit in 
positie. ‘Dat vraagt niet alleen dankbaarheid maar ook stevigheid richting het Rijk’.
Provincies zijn op een aantal vlakken nog onvoldoende een zakelijke gesprekspartner 
van het Rijk. Het vraagt van provincies om zich meer als een zelfverzekerde onder-
handelaar en samenwerkingspartner te profileren. En dus ook terug te durven duwen 
wanneer ambities niet haalbaar zijn, of wanneer kennis bij het Rijk tekort schiet. 



Contact
Loek Schueler
06-51244026

Jaring Hiemstra
06-53675600

Jeroen Niemans
06-15414865

Het belang van een lerende organisatie
Conclusie van de avond is dat leren van elkaar helpt om de realisatiekracht te 
vergroten. Dit is meer dan ooit nodig. Zo gaf door de provincie Limburg nog 
een mooi voorbeeld hoe ze de samenwerking en met de Provinciale Staten (PS) 
vormgeeft op een informele wijze die de samenhangende besluitvorming sterk ten 
goede komt. We sluiten af met de volgende oproep: blijf met elkaar in gesprek, 
deel goede ervaringen, maar kijk ook beter naar wat er in het verleden effectief is 
geweest (denk aan de reconstructiewet) en leer wat er in andere bestuurslagen 
wel/niet werkt.


