
Wat moeten provinciale organisaties veranderen om de grote 
ruimtelijke-economische opgaven te realiseren? 

Hoe kunnen provincies bijdragen aan de grote maatschappelijke ruimtelijke 
opgaven waar Nederland voor staat? Er wordt een appèl gedaan op provincies 
om een stevige rol te pakken in de ruimte. Hoe kunnen provincies maximale 
toegevoegde waarde leveren aan de grote verbouwing van Nederland? Wij voerden 
de afgelopen periode gesprekken met leiders in provincies wat de forse ambities 
vragen van hun organisatie.  Deze discussienotitie is een samenvatting van die 
gesprekken waarover we in een ronde tafelgesprek op 4 juli doorpraten. 

Er is geen discussie dat we in Nederland worstelen met een stapeling van 
grote, ruimtelijke opgaven. Deze opgaven zijn inmiddels bekend: Er moet een 
groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, er moeten locaties worden 
gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en de draagkracht van de bodem, 
het water en de biodiversiteit staan onder grote druk door klimaatverandering, 
de landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Al deze opgaven komen samen op 
het beperkte grondgebied van Nederland. Dat levert een ingewikkelde puzzel op 
en er is consensus dat we de ruimtelijke uitdagingen alleen in samenhang kunnen 
aanpakken. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schreef al in 2014 een 
rapport over verstedelijking en infrastructuur met de illustratieve titel ‘Kiezen én 
delen’. En zeven jaar later herhaalde het PBL in het rapport ‘Grote opgaven in een 
beperkte ruimte’ dat integrale strategieën noodzakelijk zijn voor de aanpak van de 
opgaven in het landelijk gebied, in stad en regio en bij de regionale energieopgave. 
De maatschappelijke druk neemt toe. Woonprotest, klimaatmarsen, boeren die 
opstomen naar provinciehuizen, nog nooit gingen zo vaak mensen de straat op om 
te laten zien dat ze zich zorgen maken over hun leefomgeving.

Nu de belofte waarmaken



Renaissance van de provincie:

Het nadenken over hun rol en bestaansrecht is voor provincies niet vreemd. 
Toch ervaren wij nu een stevige worsteling bij provincies over hun eigen rol in 
(toekomstige) ruimtelijke vraagstukken. Enerzijds is er de kans voor provincies 
om nu die stevige (sturende) rol in de ruimte te pakken. En anderzijds ook de 
twijfel die dit met zich mee brengt: “we moeten dit nu wel waarmaken!” Trekken 
we niet een te grote broek aan, en zijn we voldoende geëquipeerd om die rol te 
vervullen? Provincies krijgen van het Rijk in toenemende mate een belangrijke rol in 
toegedicht. De prominente rol die provincies spelen in het regeerakkoord dat begin 
2022 werd gepresenteerd is evident. 

Maar ondertussen zijn we ook getuige van wat Jantine Kriens tijdens de 
presentatie van het RLI-rapport ‘Geef richting, maak ruimte’ een ‘ongeluk in slow 
motion’ noemde: de manier waarop de grote maatschappelijke opgaven in de 
fysieke leefomgeving vandaag de dag ruimtelijk worden gestuurd, is ontoereikend 
om de grote verbouwing van ons land tijdig en met goed resultaat af te krijgen. 
We zien al volop botsingen die kunnen uitgroeien tot ruimtelijke ongelukken. Zoals 
zonneparken die concurreren met de roep om de kwaliteit van het landschap te 
behouden. De noodzaak aan de slag te gaan met klimaatadaptatie werpt de 
vraag op of de locaties voor woningbouw niet heroverwogen moeten worden om 
te voorkomen dat we nu bouwen op plekken waar we straks problemen krijgen 
met waterberging.  Het stikstofdossier laat zien hoe ingewikkeld het is om een 
dergelijk samenhangend probleem aan te pakken. Het zorgt voor een samenspel 
van maatregelen: van de maximumsnelheid op de snelwegen verlagen, de 
uitstoot van bedrijven beperken en sanering in de landbouw.  ‘Alles is met elkaar 
verbonden’, zoals gesprekspartners aangeven.  

De Nederlandse provincies hebben in al deze dossiers een rol, en de provincie 
zoekt naar de manier waarop ze hier haar rol in de ruimte goed kan invullen. Van 
oudsher pakken provincies hierin een meer een reactieve, coördinerende contro-
lerende rol. Maar juist in de grote transities is een actieve rol van de provincies 
nodig. Zijn provincies niet te onzichtbaar in grote dossiers? Onder andere in het 
al genoemde RLI-rapport wordt een appèl  gedaan op de provincies om een meer 
actieve, zichtbare rol te pakken in de grote ruimtelijke opgaven. Maar wat is die 
rol? Waar ligt de toegevoegde waarde van provincies? Hoe komen provincies naar 
een meer versnellende rol in de transities?  En hoe kunnen provincies nu hun rol in 
de ruimte pakken door meer in zetten op toegevoegde waarde? Met die vragen 
in ons achterhoofd gingen we in de winter van 2022 in gesprek met de provincie 
Limburg, Noord Brabant, Zuid Holland, Noord Holland en Gelderland. In deze 
notitie doen we verslag van de opbrengst van deze ronde langs diverse provincies. 
En formuleren we op basis van deze gesprekken een eerste beeld hoe wij denken 
dat provincies kunnen inzetten op meer toegevoegde waarde in de grote maat-
schappelijke ruimtelijke opgaven. Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan 
deze belangrijke discussie. 



Minister De Jonge over de rol van provincies:
Met de nieuwe aanpak krijgen provincies een meer sturende rol, zegt De Jonge. Het sturen 
op aantallen, het sturen op betaalbaarheid en het sturen op voldoende bouwen voor aan-
dachtsgroepen. Dat is een expliciete taak die De Jonge provincies wil geven. Dat is volgens 
De Jonge nodig om de optelsom van wat er in verschillende regio’s wordt gerealiseerd 
kloppend te krijgen met de provinciale opgaven. De minister heeft de afgelopen maanden 
bij provincies een ‘groot enthousiasme geproefd’ om met die taak aan de slag te gaan. Dat 
levert straks spannende gesprekken op tussen provincies en regio’s, erkent De Jonge. ‘Maar 
dat spannende gesprek hebben we ook nodig. Want als je dat niet doet, dan krijg je wat je 
kreeg in de afgelopen tien jaar.’ 

Binnenlands Bestuur 12-04-2022

In onze dagelijkse adviespraktijk zien wij de noodzaak van een stevige provincie 
met visie en sturingsambities die een bijdrage levert aan de ruimtelijke opgaven in 
hun provincie. Deze ambitie proeven we ook bij de provinciale collega’s met wie we 
werken. En direct daarop volgend: de  worsteling om van ‘toegevoegde’ waarde te 
zijn op zaken die niet rechtsreeks tussen rijk en gemeenten  worden opgepakt. Het 
is niet vanzelfsprekend, de provincies moeten bij veel gemeenten hier nog wel hun 
plek verdienen .

Daarbij geldt dat de verschillen tussen de provincies groot zijn. Provincies zijn 
eigenlijk moeilijk over één kam te scheren, waarbij historische, culturele en geogra-
fische factoren mede bepalend zijn voor de rol die de provincie pakt of kan pakken.  
In algemene zin stellen wij vast dat er is behoefte is aan een stevige provincie. En 
aan ambitie ervaren wij geen gebrek. Maar de vraag welke rol voor provincies is 
weggelegd en wat het vraagt van de provinciale organisatie om zo een nieuwe rol 
te vervullen, kunnen wij niet eenduidig beantwoorden. Er is niet zo iets als een one-
size-fits-all benadering. Wij zien wel grofweg 3 “dimensies” waarop provincies te 
acteren hebben om klaar te zijn voor een nieuwe rol in de ruimtelijke opgaven van 
morgen en overmorgen.

1. Sturingsdimensie: “prioriteren en differentiëren op basis van 
heldere agenda”

Zonder twijfel heeft de provincie ‘het momentum’ en de ambitie om een meer 
sturende rol te spelen in het ruimtelijke domein. En tegelijkertijd doet zich ook 
een relevant dilemma voor. Want échte effectiviteit in de veelheid en complexiteit 
van de opgaven van de huidige tijd, vereist om prioriteren en keuzes maken. Ter 
illustratie: een van onze gesprekspartners leerde ons dat “we 1,8x het grondgebied 
van onze provincie nodig hebben om de al onze ambities te realiseren.”  
Prioriteren dus. De ogenschijnlijk grote kans voor de provincie om een rol van 
betekenis te spelen kan zich ook tegen je keren. Als je niet prioriteert, kan 
(de veelheid) aan vraagstukken binnen provinciale organisatie leiden tot een 



geklonterde bulk aan opgaven. Met oeverloos overleg, naar binnen gekeerde 
collega’s en een gebrek aan toegevoegde waarde als belangrijkste afbreukrisi-
co. Dit vraagt van de provinciale organisatie: scherpte op eigen doelstellingen. 
Prioriteren op basis van een heldere agenda. Weten wat je wil en scherpte brengen 
in (eigen) keuzes. En daarin (durven) te differentiëren naar regionale verschillen 
binnen de provincie.  
Succesvolle provincies zijn in staat om in regionaal verband te acteren en daar 
regionaal kennis op te doen. En weten deze kennis goed te ontsluiten naar de 
staande organisatie. En hier, succesvol het scherpe gesprek te organiseren tussen 
sectorale (provinciale) doelstellingen en regionale - of gebiedsdoelstellingen. In 
twee gesprekken kwam naar voren dat dit vraagt om “de regionale organisatie 
binnen het apparaat” belangrijker te maken. Populair gezegd: “de beste jongens 
en meisjes uit het apparaat niet dichtbij bestuur en directie plaatsen, maar 
naar buiten sturen om daar de provinciale agenda met regionale ambities te 
verknopen.” Niet alleen kennis van de gebieden, maar het hebben van een relevant 
netwerk in de regio wordt steeds meer een belangrijke succesfactor van de 
provinciale organisatie. 
De digitalisering biedt beloftes als het gaat om het ondersteunen van de integrale 
afwegingen. Veel provincies werken aan een digitale tweeling. De verschillende 
stikstofdashboards van provincies laten zien wat er technisch mogelijk is. In de 
gesprekken erkennen de gesprekspartners de potentie van deze toepassingen  
maar benadrukken ook dat het ‘een element’ is in de verandering en niet de ‘heilige 
graal’. Het hebben van een goed netwerk in de regio’s in net zo belangrijk. 
 
Vraagstelling in het ronde tafel gesprek 
Meer focus en prioritering wordt volgens de gesprekspartners een sleutel voor 
succes. Heldere keuzes voor gebieden en thema’s en daar zorgen voor de juiste 
samenhangende kennis en netwerken. Hoe kom je in een portefeuille gestuurde 
bestuurlijke organisatie tot focus? En hoe kom je ook in gebieden tot een goed 
keuzeproces waarin de verschillende belangen goed zijn afgewogen en welke rol 
gaat digitale technologie hiern spreken? 
 
2. Cultuur en competentie: “toegevoegde waarde door (samen)  te 
doen”

Van  toegevoegde waarde zijn door “van visie naar uitvoering” te komen in (de 
veelheid) van ruimtelijke opgaven van dit moment. Mét een eigen agenda én in 
samenwerking met meer verschillende partijen dan ooit tevoren. Dat vraagt ook 
iets van de cultuur en competentie van de provinciale medewerkers.  
Een stevige rol in woningbouwopgave, uitkopen én perspectief bieden aan 
agrariërs die vanwege de stikstofuitstoot geen toekomst meer hebben, of het 
realiseren van doorbraken rondom OV-knooppunten in onze steden. Zomaar wat 
voorbeelden die tijdens onze gesprekken de revue passeerden. Provinciale collega’s 
komen meer en meer in de positie om, met scherp oog voor de inhoud van het 
vraagstuk én de verschillende belangen in de samenleving “deals te sluiten” om 
resultaten te boeken.  



Dit vraagt meer dan ooit een doe-mentaliteit en een houding om vuile handen 
te maken. De toekomstige professionaliteit van provinciale medewerkers is de 
vaardigheid om op basis van provinciale prioriteiten een stevige (onderhande-
lings)positie rondom de relevante vraagstukken te nemen. Niet vooral kaders 
scheppen, maar ook standpunten innemen in een complex spel van verschillen-
de belangen. Niet vooral een faciliterende en reflecterende houding aannemen 
rondom maatschappelijke kwesties. Het vraagt van collega’s om in te durven 
stappen in maatschappelijke vraagstukken in de provincie. Zonder oneindig intern 
alles voor te koken. Maar door een heldere eigen agenda, gedegen kennis van de 
regionale situatie en gevoel voor de context van maatschappelijke partners in 
de samenleving “te sturen met gezag”. En aanspreekbaar zijn op het resultaat: 
instappen en presteren. Dit vraagt een culturele switch van de provinciale 
organisatie naar een meer doenerige cultuur van de (in algemene zin) hoogopge-
leide, intellectuele provinciale organisaties.  
Succesvolle ‘dealmaking’ vraagt ook een breed begrip van en geïntegreerde kennis 
van de regionale situatie. Alle “geïntegreerde” (regionale) vraagstukken moeten 
op tafel om tot goede afspraken te komen. Niet dossier voor dossier in gesprek. 
Maar het samenhangende overzicht van vraagstukken en oplossingen is de basis 
voor het succesvolle werk van de provinciale collega. Digitale oplossingen helpen 
haar of hem hierbij. De  noodzaak om nog beter de verbinding te leggen tussen 
de opgaven en digitale oplossingen, is een belangrijke uitdaging waar provinciale 
organisaties voor staan.  
 
Vraagstelling in het ronde tafel gesprek 
Om een effectievere rol in de ruimte te spelen, vraagt het de komende jaren 
stevige sturing op nieuwe competenties en een culturele aspecten. Het doen komt 
meer centraal te staan. Hoe ontwikkel je die competenties en cultuur? En tegelij-
kertijd: er is ook nog altijd behoefte aan de beschouwende en toetsende rol van de 
provincie die inzet op de lange termijn. Hoe verhouden deze rollen zich tot elkaar? 
 
 
3. Bestuurlijke dimensie: “wat vraagt toenemende spannende 
provinciale politiek?” 

Provincies kregen met het stikstofdossier te maken met ‘boze boeren’ voor het 
provinciehuis. Dit zou een voorbode kunnen zijn voor meer spannende tijden 
op provinciaal niveau. Onderwerpen als bodemdaling, het woningentekort, de 
inpassing van windmolenparken, bouw van distributie- en datacentra, achteruit-
gang in biodiversiteit en bodemkwaliteit komen steeds nadrukkelijker op de maat-
schappelijke agenda. Ze leiden ook tot maatschappelijk debat en maken (tegenge-
stelde) opvattingen en belangen zichtbaar. Voormalig commissaris van de Koning 
Wim van de Donk van de provincie Noord-Brabant stelde: ‘De tijd dat de provincie 
een soort suffe tussenlaag was in het openbaar bestuur, is voorbij’.  
Een culturele switch in het apparaat werkt alleen als dit gespiegeld wordt in de 
bestuurlijke kop van de provincies. Hoe het bestuur goed in positie te brengen in 
deze nieuwe, aangescherpte rol van de provincies, zien onze gesprekspartners 
als een uitdaging. De grote opgaven vragen om een lange termijn inzet van de 
provincies die langer is dan de zittingsperiode van de bestuurders.  



In algemene zin nemen wij waar dat de verantwoordelijkheid van gedeputeerden 
betrekkelijk ‘portefeuillegericht’ verdeeld is. Met een stevige portefeuillesturing 
vanuit het bestuur op de organisatie als gevolg. Dit doet in veel gevallen onrecht 
aan de complexiteit van de ruimtelijke vraagstukken die op regionale schaal 
spelen. Portefeuillesturing leidt er in veel gevallen ook toe dat bestuurlijke doelen 
gesteld worden op sectoraal niveau (“we moeten xx-aantal woningen bouwen”, 
“we moeten xx CO2 reduceren”, etc). Terwijl de werkelijke oplossingen voor de 
ruimtelijke vragen van morgen vragen om regionale maatwerkoplossingen, becon-
curreren onze politici zich nog (te) veel over algemene doelstellingen.  
Prioriteren en (regionaal) differentiëren vraagt bestuurlijk lef en standvastig-
heid. Provincies zullen de komende jaren lastige keuzes moeten maken. Dit in een 
toegenomen gepolitiseerd landschap. Hun rol om mensen en middelen uit verschil-
lende overheidslagen met elkaar te verbinden, blijft onveranderd. Maar een meer 
“doenerige provincie” die van toegevoegde waarde is op de ruimtelijke opgaven 
van morgen, vraagt van hen om de complexiteit te beantwoorden met gefocuste 
en gedurfde keuzes. En (regionale of sectorale) weerstand te beantwoorden met 
standvastigheid.  
De Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 bieden ook een kans om na te 
denken hoe andere werkwijzen in het politiek-bestuurlijke domein er uit kunnen 
zien. Enkele provincies zijn hier almee aan het experimenteren.  
 
Vraagstelling in het ronde tafel gesprek 
Hoe kunnen samenhangende politiek-bestuurlijke processen waar steeds meer op 
het spel staat op een goede manier worden vormgegeven? Wat vraagt dit van de 
ambtelijke voorbereiding en processen? Wat kunnen we de nieuwe coalities die in 
2023 aantreden meegeven om hun werkwijze hierop aan te passen? 
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