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Suikerlab Bergen op Zoom, naar een broedplaats voor agro&food!



WerkplaatsVitaal Platteland
Werken als één overheid
Samen werken als één overheid. Het is dé kern van het Interbestuurlijk 
Programma Vitaal Platteland. Maar: hoe doe je dat nou? Welke aspecten 
spelen een rol? Wat betekent het voor jouw organisatie en voor jou als 
persoon?  En waarom is het nou zo lastig? In de derde bijeenkomst van 
de Werkplaats Vitaal Platteland zetten we de tanden in dit thema en 
zochten we samen naar inzichten die helpen. 

We zijn te gast in de Zuidwestelijke Delta. Een gebied waar de 
interbestuurlijke samenwerking zich kenmerkt door de veelheid aan 
deelnemers. Drie provincies, ruim twintig gemeenten, drie 
waterschappen en het rijk. En natuurlijk de diverse maatschappelijke 
partijen. Een grote uitdaging. Niet voor niets de Zuidwestelijke Delta ons 
uitnodigde voor juist déze bijeenkomst. 
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Welkom
Burgemeester Frank Petter, van Bergen op Zoom, heet ons van harte 
welkom in zijn gemeente en in het voormalig Suikerlab, waar we 
vandaag te gast zijn. Dit industrieel erfgoed heet nu het ‘Delta Agrifood
Business centre’.  Agrifood is een drijvende kracht in de Delta. Want, zo 
zegt burgemeester Petter: “de agrarische sector vormt de ruggengraat 
van de economie hier in de regio.” 

“We zijn in de Zuidwestelijke Delta, een gebied waar land en water 
elkaar ontmoeten. We hebben de zee, grote rivieren, ontmoeting tussen 
zout en zoet water, en de eilanden waarop mensen wonen en onder 
meer landbouw bedrijven. Dat maakt een aantal opgaven hier ook extra 
prominent: zoals waterkering, watertoevoer en zorg voor voldoende en 
kwalitatief goed zoetwater.”

“Interbestuurlijk samenwerken is onontbeerlijk in deze regio”, zo zegt 
Petter. “Met alleen al drie provincies, de gemeenten, waterschappen, rijk 
én de vele andere partijen het telkens zoeken naar juiste schaal. En naar 
balans tussen eigen belang en gezamenlijkheid. Bijvoorbeeld als het 
gaat om de locatie van een nieuwe onderwijsinstelling. Moet die nou in 
Brabant of Zeeland komen? Als we kijken naar wat goed is voor de regio 
als geheel, dan maakt de precieze locatie niet meer uit.”

Interbestuurlijk samenwerken cruciaal!

“We zitten hier in Bergen op Zoom, 
op de Brabantse Wal, in de regio 
West-Brabant, in de Zuidwestelijke 
Delta. Met de vele betrokkenen is het 
cruciaal over eigen grenzen heen te 
Kijken, vooral naar belang van onze regio!” 
Frank Petter, 
burgemeester Bergen op Zoom
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Werken als één overheid: wat is het niet?
Problemen plat slaan
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Eigen belang eerst

Niet luisteren

Stokpaardjes

Niet communiceren

Geld voor jezelf houden

Niet verder kijken dan 
je eigen grens

Geen risico’s durven nemen

Geen gevoel voor politiek-
bestuurlijke samenwerking

Te snel willen

Negeren
Beter weten

Overorganiseren

Duiken

Hiërarchie

Angst voor verandering

Commissies instellen

Scoringsdrang

Wantrouwen

Elkaars belangen niet serieus nemen

Positie boven inhoud

Je eigen taal spreken

‘Ik ga er niet over’

Alleen ga je sneller

Alle regels maximaal volgen

Geen bestuurlijke 
borging regelen

Geen informatie delen

De ander niets gunnen

In isolatie plannen maken

Ja, maar….

Emotioneel reageren

‘Dat is hun 
verantwoordelijkheid’

Hoogmoed

‘Dat hebben we al 
geprobeerd’

Ieder ministerie een eigen 
programma maken

Niet van elkaar leren

Veel schakels

Roddelen

Nooit komen, niet praten

Top-down werken

Vasthouden aan eigen idealen 
en standpunten

Je eigen organisatie niet meenemen

Telefoon uit

Houden wat je hebt

Processen en instrumenten 
centraal stellen



Werken als één overheid: wat is het wel?
Tijdens de ochtend onderzochten we met elkaar: werken als één 
overheid, wat is het wel en wat is het niet? Twee experts hielpen daarbij. 

Tim Zwanikken, van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 
vertelde over de lessen uit de verkenning ‘De som der delen’ (2019). 

Hiddo Huitzing, Planbureau voor de Leefomgeving, deelde de eerste 
inzichten uit de lerende evaluatie. Via onderstaande links zijn de 
presentaties van de sprekers te downloaden:

• Tim Zwanikken: De som der delen (presentatie) en rapport 

• Hiddo Huitzing: eerste lessen uit de Lerende evaluatie
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https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/wp-content/uploads/2019/10/Presentatie-Hiddo-Huitzing-Lerende-evaluatie.pdf
https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/wp-content/uploads/2019/10/Presentatie-Tim-Zwanikken-Som-der-delen.pdf


De som der delen
Tim Zwanikken, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De Raad voor de leefomgeving en infstrastructuur deed in de 
Zuidwestelijke Delta onderzoek naar hoe verschillende 
duurzaamheidsopgaven samenvallen in de regio en hoe samenwerking 
tussen overheden daarbij een rol speelt. Wat ze zagen was dat alle 
opgaven die op de regio afkomen, zoals klimaatadaptatie, de 
voedseltransitie, de energietransitie en circulaire economie allen multi-
sectoraal én multi-level zijn. Geen eigendom van één bestuurslaag, maar 
van alle bestuurslagen. 

Veel van deze duurzaamheidsopgaven zitten nog in de beginfase: het 
gaat om kleinschalige projecten die nog niet financieel draagkrachtig 
zijn. En de initiatieven vertrekken niet vanuit een transitieopgave, maar 
vanuit een ondernemer ‘die wat wil’ en die zijn onderneming zo 
positioneert dat het past binnen de subsidiepotjes van de overheid. De 
interactie tussen hen beide is nog niet vanzelfsprekend. De raad 
concludeerde dat een samenhangende aanpak nodig is om de 
duurzaamheidsopgaven te versnellen. Daarvoor is een regionaal 
ecosysteem nodig, met verbinding tussen opgaven én organisaties. 

7

“Als we niet oppassen worden transities de nieuwe sectoren. We 
moeten blijven werken aan de samenhang tussen de transities” 
Tim Zwanikken



Lerende evaluatie
Hiddo Huitzing, Planbureau voor de Leefomgeving, gaf ons een sneak 
preview van de eerste inzichten uit de lerende evaluatie. Wat kwamen zij 
in de gebieden tegen? 

Eerste inzichten

• Rijk en regio wachten vaak nog op elkaar. De een denkt: kunnen ze 
niet naar ons komen? De ander lijkt bang dat als ze proactief gaan 
meedenken ze (te veel) commitment tonen, meer dan ze waar 
kunnen maken.

• Soms werkt het IBP VP als katalysator voor (meer) coördinatie in de 
regio, maar soms wordt het vooral gezien als bron van €’s.

• De verbinders zijn een uitkomst! “Eindelijk contact met het Rijk!”

• De IBP VP aanpak (‘methode Olga’) genereert energie en een basis 
voor gedeeld eigenaarschap

• Waar zit wet- en regelgeving in de weg? Belemmerende wet- en 
regelgeving is in het voortraject vaak genoemd als belangrijke 
hindernis. Maar vooralsnog komen hier weinig concrete vragen over 
binnen. 8

Deze inzichten zijn het resultaat van eerste interviews in vijf gebieden 
die PBL onderzoekt. Aan de hand van vier stellingen gingen we tijdens 
de bijeenkomst na of deze ervaringen en veronderstellingen ook gelden 
voor de andere gebieden. Daarop volgden zeer geanimeerde 
tafelgesprekken die nog veel langer hadden kunnen duren!

1. “Het IBP VP brengt een nieuwe dynamiek tussen Rijk en regio”
Ja. Nieuw is vooral de nadruk op proces naast inhoud. Men stelt dat 
het niet alleen om Rijk en regio gaat, maar ook om overheden met 
bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke actoren.

2. “Gelijkwaardig samenwerken: welke rol voor gemeente en 
waterschap?” 
Nog in ontwikkeling. Gelijkwaardig samenwerken op gedeelde 
belangen, hiërarchisch bij Rijks- of provinciebelangen. Gelijkwaardig 
samenwerken ≠ sturing, maar (maatwerk) instrumenten bieden. 

3. “Anno 2019 is er (bijna) geen belemmerende wet- en regelgeving”
Gemengde reacties. Van ‘het is nog te vroeg in het proces’, via 
‘samenwerken is al zo complex dat we daar niet aan toekomen’ tot 
‘concrete suggesties waar er wel belemmeringen zijn’.

4. “De samenleving doet het zelf, terwijl overheden naar elkaar 
kijken”
Er is wel degelijk een rol voor overheden, agenda zettend en 
normerend. Overheden en ondernemers dienen in gesprek te gaan, 
zonder dat de overheden onderling over competenties strijden.



Lunchen doen we bij de boerderij Frankenfruit. In dit familiebedrijf telen en 
verkopen vier broers en zussen, samen met hun moeder verschillende soorten 
fruit en groenten in de vollegrond, van appels en kersen tot snijbonen en venkel.
Irene Franken vertelt vol passie over het bedrijf en de zoektocht om het rendabel 
te maken.

De familie runt het bedrijf samen, maar om rond te komen hebben ze nog 
allemaal een andere baan. De prijs die de consument bereid is te betalen, is nu 
vaak nog te laag. Creatief zoeken ze naar oplossingen: zo verkopen ze de 
producten zelf in hun eigen winkel op het terrein én mogen de bezoekers een 
deel van het fruit zelf plukken. Dat scheelt in de kosten voor arbeid én het levert 
een bijzondere beleving op voor de klant.

Ook duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Zoveel mogelijk lokaal 
verkopen (geen transport), zo min mogelijk koelen van onze producten en het 
teveel aan fruit en groenten die overblijven niet verspillen. Maar ook zuinig 
omgaan met water en energie. De opgaven die breed in de Zuidwestelijke Delta 
spelen, zoals de beschikbaarheid van voldoende zoetwater en de 
energietransitie voel je hier in de praktijk. 
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Excursie naar Frankenfruit



Grote uitdaging

De Zuidwestelijke Delta is, met drie provincies, ruim twintig gemeenten, 
drie waterschappen en het rijk, bij uitstek de plek om het over werken 
als één overheid te hebben. Want, zo vertellen de gebiedspartners, op 
dat vlak ligt er voor het gebied nog een grote uitdaging. 

Hoog tijd om samenwerking te verbreden en verdiepen

Bij de start van IBP VP was er geen vaste structuur in de regio waar 
partijen elkaar al vanzelfsprekend vonden. Nieuwe contacten moesten 
worden gezocht. Meteen lag er ook de uitdaging om in sneltreinvaart 
een gebiedsplan te ontwikkelen. De drie provincies en het Rijk namen 
het voortouw, de andere betrokken partijen werden geraadpleegd. Het 
was een zoektocht naar de juiste balans tussen snelheid en zorgvuldige 
betrokkenheid. Niet alle partijen voelen zich daardoor even betrokken. 
Nu het gebiedsplan klaar is, moet er iets gebeuren. Hoog tijd om de 
samenwerking te verbreden en verdiepen. Maar hoe doe je dat in een 
gebied met zo veel partners? Hoe neem je zorgvuldig alle partijen mee, 
zonder er, met zo’n grote groep, Poolse landdagen van te maken? 
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Het IBP VP in de Zuidwestelijke Delta
Hulpvragen voor deelsessies

1. Hoe komen we tot één gezamenlijk verhaal? Tot een gevoel 
van gezamenlijke verantwoordelijkheid en vooral ook het 
gevoel deel uit maken van de Zuidwestelijke delta?! Han 
Clement, provincie Noord-Brabant.

2. Hoe organiseren we onszelf? Wie betrekken we en hoe komen 
we tot een effectieve governance? Patrick Broekhuis, provincie 
Zeeland en Marijke Andela, LNV

3. Financieren als één overheid: hoe doe je dat? Eric Caspers, 
gemeente Schouwen-Duiveland

4. Hoe houden we de IBP-intenties en ambities overeind bij zo’n 
complexe samenwerking? Wouter Quist, waterschap 
Scheldestromen



Deelsessie 1: Eén gezamenlijk verhaal?
Hoe komen we naar een gevoel van gezamenlijkheid, 
verantwoordelijkheid en vooral ook het gevoel deel uit maken van de 
Zuidwestelijke delta?! Kan een gezamenlijk narratief, beeld, 
perspectief noodzakelijk helpen? Ingebracht door Han Clement, 
provincie Noord-Brabant.

Inzichten

• Vandaag horen we veel calimero-gedrag. Samenwerking met zoveel 
partijen is inderdaad een grote uitdaging. Het helpt echter niet om 
daar achter te blijven verschuilen. Probeer er uit weg te kruipen en te 
starten met zoeken naar kracht en identiteit. 

• Het lijkt vaak nog onscherp waarom we eigenlijk zo nodig moeten 
samenwerken. Voor wie doen we het? Wie willen we aanspreken en 
betrekken bij het gezamenlijke gevoel? 

• Wat zijn onze waarden, onze geschiedenis, onze gezamenlijkheid? 
Zoek daarnaar in een open proces met veel partijen. Het hebben van 
dezelfde problematiek maakt nog geen gezamenlijkheid.

• Het is begrijpelijk dat een proces met zo ontzettend veel partijen 
ingewikkeld is of lijkt. Dat proces is echter ook niet vooraf te plannen 
en te organiseren. Probeer het proces naar gezamenlijk verhaal 
open te gooien! Bijvoorbeeld door andere overheden uit te nodigen 
in het kernteam, door het proces met partijen open te gooien! 

• Feestje bouwen! Feestelijke momenten inbouwen werkt. Daarmee 
een samenwerkende beweging starten. “We benoemen de 
bijeenkomst van vandaag tot het begin van het open proces”.
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Deelsessie 2: 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? Ingebracht door Patrick Broekhuis, provincie Zeeland 
en Marijke Andela LNV

Inzichten:

• Start met een ‘Coalition of the willing’! Begin bij partijen waar de 
energie zit en bij partijen die elkaar weten te vinden. 

• Blijf niet steken in maar blijven betrekken van partijen en iedereen 
erbij te willen houden. Zorg dat je van de kant komt. DOEN! En niet 
alleen praten.

• Een netwerkorganisatie opbouwen, waarbij ieder zijn netwerk kan 
inbrengen i.p.v. denken in (zware) governance structuren. 

• Zet vragen bij (regionale) kennisinstellingen uit om oplossingen te 
krijgen voor je vraagstukken. Breng je kennisbehoefte in beeld. 

• Maak in gezamenlijkheid een duidelijk verhaal, koers en wijze van 
samenwerken in het gebied. Goed uitgangspunt is een uitnodigende 
open agenda ‘Niks staat vast, alles staat open’. Hierdoor voelen 
partijen zich uitgenodigd en zullen gaande weg zaken inbrengen. In 
plaats van ‘zo hebben we het bedacht en reageer maar’.

• Echt van onderop werken, betekent dus dat je meer moet 
organiseren, meer contactmomenten, andere werkvormen inzetten 
om unusual suspects te vinden. En er moet een gezamenlijke sturing 
mogelijk zijn, anders komt interactie slecht op gang.
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Deelsessie 3: 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? Ingebracht door Eric 
Kaspers van gemeente Schouwen-Duivenland.

Na een uitwisseling van ervaringen en inzicht in de casus, bleek één van 
de conclusies dat er in dit geval weinig is geïnvesteerd in het proces, het 
gesprek over hoe samen te werken en dat bijvoorbeeld weinig moeite is 
gedaan andere gemeenten er bij te krijgen.

Advies dat door de groep werd gegeven was om dat proces alsnog aan te 
gaan. In het traject naar de samenwerkingsovereenkomst liggen kansen, 
ook om andere gemeenten aan te laten sluiten. Bijvoorbeeld door 
coalitieakkoorden te bestuderen en te zoeken naar opgaven en ambities 
die aansluiten bij de opgaven en ambities in het IBP plan. 

Inzichten

• Bij een IBP gebiedsproces is het ook van groot belang dat de 
deelnemende overheden tijd reserveren om met elkaar een goed 
proces in te gaan en het gesprek te voeren over de samenwerking, 
de gedeelde waarden, de wederzijdse verwachtingen, alvorens de 
verdeling van de middelen en bijdragen te bespreken.

• Bespreek ook de wijze waarop kan worden bijdragen. Moet dat altijd 
in financiële middelen of kan dat ook in menskracht of anderszins? 
Kan het naar draagkracht en vermogen, vanuit het vertrouwen dat 
het ooit terugkomt in synergie en wederdienst?

• Daarbij hoort ook de vraag of alle partners wel aan tafel zitten. Wie 
missen er nog en zouden eigenlijk aan tafel moeten zitten? Hoe 
kunnen we ze verleiden om deel te nemen? Zijn er gedeelde 
opgaven, kunnen er krachten worden gebundeld naar een 
gezamenlijke aanpak?

• Wat heeft het gebied verder nodig om tot geode samenwerking te 
komen en te blijven? Te denken valt aan een stevige gebiedsmanager 
met veel contacturen, zeker in een geografisch lastig gebied als 
Zeeland. 13



Deelsessie 4: 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? 

Wouter Quist, van Waterschap Scheldestromen, zag het kernteam 
hard werken aan het gebiedsplan, maar miste daarin de 
gelijkwaardige samenwerking. Dat was toch belangrijke intentie in 
het IBP? 

Inzichten

• De ambities en intenties die we bij de start van het IBP VP met elkaar 
afspraken, vragen om een cultuurverandering. Dat kost tijd! 
Tegelijkertijd zijn de opgaven urgent en is er actie op de korte 
termijn nodig. Het ontwikkelen van een gedeeld beeld bij wat is dat 
dan precies, die benodigde cultuurverandering, helpt. Laat zien wat 
de meerwaarde is van het IBP.

• Ook een gezamenlijke droom ontwikkelen helpt. Daardoor ga je als 
partners de ambities meer eigen maken. En maak duidelijk wat 
ieders rol en bijdrage daarin is. 

• Een onafhankelijke procesbegeleider kan helpen om iedereen een
gelijkwaardige rol te geven.

• Soms is het nodig ook om te blijven duwen. Zoek medestanders om 
je heen en blijf het onderwerp agenderen.

• Van tegen naar samen: Wouter herkent dat hij nu zijn nu vooral op 
een ‘aanvallende’ manier agenderende. Hij neemt zich voor om meer 
helpend en meewerkend te zijn. 14

In de deelsessie legt Wouter zijn 
vraag voor. Samen zoeken we 
naar manieren om, in de waan 
van de dag, de IBP-intenties en 
ambities overeind te houden. 



Een tweet voor mijn bestuurder
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Luisteren naar elkaars bedoeling

@hanclement Samen een feestje (durven) vieren. Zoals vandaag in de 
#zuidwestelijkedelta #werkplaatsvitaalplatteland

@ministerschouten Werken als 1 overheid, dat is toch 
vanzelfsprekend? Niet altijd! Vandaag hebben 15 gebieden nog 
scherper gemaakt hoe we problemen in het landelijk gebied 
aanpakken zonder er een beleidsbrei van te maken

@eric IBP is zodanig afstemmen dat burger onderscheid tussen Rijk, 
provincie, waterschap en gemeente niet meer merkt

@ronaldkramps Wij praten met elkaar, niet over elkaar en het gebied 
staat centraal!

Werken als 1 overheid is werken aan cultuurverandering

@HiddoHuitzing Werken als 1 overheid is… Het inhoudelijke 
vraagstuk voorop, de organisatiebelangen op de bagagedrager

@Anne Werken als één overheid is… leuk, ingewikkeld, geduld 
hebben, luisteren, samenwerken
@Rolf_Oldejans De 4 overheden als 1 blok achter een vitaal 
platteland!

@HildeBrouwers Werken als 1 overheid is… niet bang zijn contact te 
legggen en elkaar aanspreken (en luisteren) als het nodig is. Dus: 
werken voor Nederland

@rjfontein Werken vanuit eigen belangen, respect voor elkaars 
belangen, zoeken naar gedeelde belangen

@scheldestromen Trots zijn op collega overheden

@AnneMeijer Met één mond praten

@tamara Vooral ook naar elkaar luisteren en ruimte hebben voor alle 
belangen

Werken als één overheid is:…….



Een tweet voor mijn bestuurder
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@brabantsewal Werken aan één overheid is één van de vele eerste 
stappen om te komen tot de gewenste transities 
#iederemarathonbegint metdeeerstestap

Samen de vlag van het gebied ontwerpen én dragen

Samenwerken is samen aan de slag waar energie zit om stappen te 
zetten

@PeterBerben Samenwerken is luisteren naar elkaar en begrip 
hebben voor elkaars verschillen en belangen

@MaaikeWijngaard Interbestuurlijk samenwerken is je zorgen en 
worstelingen delen en samen naar oplossingen zoeken

Werken als één overheid is zoeken naar een #gezamenlijke identiteit 
en onderlinge waarden die ieder met elkaar verbinden

Werken als één overheid is:…….



Tot de volgende keer!
Vierde Werkplaatsbijeenkomst Vitaal Platteland

Thema: Het proces met de maatschappelijke partners
Gastheer: Friese Veenweiden
Datum: 28 november 2019

Wilt u ook nieuwsbrieven en uitnodingen ontvangen? Meld u dan hier aan voor de netwerklijst!

https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/inschrijvennieuwsbrief/
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Voor meer informatie over de Werkplaats Vitaal Platteland

Tamara Franken
Programmaondersteuner IBP Vitaal Platteland
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tfranken@ipo.nl
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