
 

 

Programma werkplaatsbijeenkomst 
‘Werken als één overheid’ 
 
1 oktober 2019 het Suikerlab Bergen op Zoom, Zuidwestelijke Delta 
 
 

10.00  Inloop met koffie en thee 
 
10.30 Welkom door Frank Petter, burgemeester Bergen op Zoom 

   
10.40 Werken als één overheid: wat is dat? 

- Tim Zwanikken, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, vertelt 

over de lessen uit de verkenning ‘De som der delen’ (2019). Het Rli 
onderzocht hoe verschillende duurzaamheidsopgaven samenvallen in 
de regio en hoe samenwerking tussen overheden daarbij een rol speelt.  

- Hiddo Huitzing, Planbureau voor de Leefomgeving, vertelt over de 
eerste inzichten uit de lerende evaluatie. Welke ervaringen, maar ook 
veronderstellingen en misvattingen over werken als één overheid komen 

zij in de gebieden tegen? We nemen deze ervaringen en 
veronderstellingen samen onder de loep. 

 

Geïnspireerd door Tim en Hiddo ontwikkelen we samen een beeld bij ‘Werken als 
één overheid’. Hoe zien we dat concreet voor ons?  
 

12.10 Kennismaken met de Zuidwestelijke Delta  
 
12.30 Excursie en knapzaklunch  

We bezoeken familiebedrijf Frankenfruit. Dit fruitbedrijf in Bergen op Zoom 
richt zich volledig op de lokale keten en een duurzame aanpak. We nemen 
een kijkje op het bedrijf, genieten van de pluktuin, horen hoe de 

ondernemers zover zijn gekomen. En we zien hoe de regionale IBP VP 
opgaven zoals zoetwatervoorziening hier handen en voeten krijgen. 

 

14.00 Deelsessies Werken als één overheid 
 De actuele uitdaging voor de Zuidwestelijke Delta is te komen van het 

ingediende gebiedsplan naar succesvolle en gezamenlijke uitvoering in de 

praktijk. Zoveel mogelijk als één overheid. Betrokkenen leggen de volgende 
vraagstukken aan ons voor: 

• Eén gezamenlijk verhaal? 
Het is een grote uitdaging om van de Zuidwestelijke Delta één gebied te 
maken. Op papier is er nu één gebiedsplan. Maar in de praktijk bestaat 

het gebied vooral uit een velerlei plannen, culturen. Hoe komen we naar 
een gevoel van gezamenlijkheid, gevoel van verantwoordelijkheid en 
vooral ook het gevoel deel uit maken van de Zuidwestelijke delta?! 



 

 

Het is de aanname dat een gezamenlijk narratief, beeld, perspectief 
noodzakelijk is voor een succesvolle samenwerking. Hoe zien andere 

gebieden dat en hoe komen we daar?  

• Financieren als één overheid? 
Werken als één overheid vraagt ook financieren als één overheid! Hoe 
kunnen we financieringsbronnen koppelen, die allen verschillen in 

planning, timing, doelen, labels, verantwoording? Kunnen we stapelen? 
Hoe organiseren we die financiering samen? Welke spelregels maken 
we hiervoor of breken we juist?  

• Hoe organiseren we onszelf? 
Hoe komen we van het gebiedsplan naar effectieve uitvoering? Hoe 

organiseren we onszelf, wie betrekken we zowel van overheden en niet-
overheden, hoe ontwikkelen we een effectieve governance, inclusief 
besluitvorming en optimale horizontale en verticale samenwerking?  

• Hoe houden we de IBP-intenties en ambities overeind? 
Door de grote veelheid aan spelers, is het betrekken van partijen een 
uitdaging. Hoe kunnen we de angst voor rompslomp, Poolse landdagen 
en gedoe omdraaien en komen we tot een positieve, gelijkwaardige en 

vooral IBP-waardige wijze van werken?  
  
15.10 Afronding onder genot van een drankje 

 
 Werken als één overheid? Een tweet voor de wethouder 
 Je bestuurder wil het belang van het IBP VP en het ‘Werken als één 

overheid’ overdragen aan zijn collega’s en regionale partijen. Hij of zij 
vraagt je kernachtig te formuleren waar het om gaat. En dat in 140 
tekens…. “Werken als één overheid betekent voor mij….  

 
 Agenda Werkplaats 2020 

Wat agendeert u voor de Werkplaats bijeenkomsten van 2020? Wat heeft u 

nodig om in de gebieden verder te komen? Onderwerpen, hulpvragen en 
mogelijke gastgebieden voor 2020. 

 

15.45 Afsluiting 

 


