Van woorden naar daden: over governance
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IBO ruimtelijke ordening
• Een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) is instrument van het Rijk om de doelmatigheid van beleid te
verbeteren.
• Analyse door ambtelijke werkgroep; deskresearch, interviews en vier bijeenkomsten met deskundigen.
• IBO-RO is een dik rapport met veel aanbevelingen. Highlights vandaag.

Aanleiding en vraagstelling
• Veel fysieke opgaven die ruimte en ruimtelijke ontwikkeling vragen.
• De centrale vraag van het IBO is dan ook: in hoeverre is de huidige governance binnen de ruimtelijke ordening
effectief om te komen tot integrale ruimtelijke keuzes en een adequate uitvoering hiervan en welke
aanpassingen in de governance kunnen de effectiviteit ervan vergroten?
• Focus op cases toekomstbestendig landelijk gebied, duurzame verstedelijking en de energietransitie.

Bevindingen landelijk gebied
• NOVI geeft kaders voor het gezamenlijk optrekken als overheden bij het aanpakken van opgaven, maar maakt
geen keuzes. Het goede gesprek met NOVI, POVI en GOVI in de hand volstaat niet.
• In het landelijk gebied lopen veel sectorale programma’s, terwijl samenhang tussen de opgaven groot is.
• Slechts voor enkele opgaven zijn de doelen kwantitatief, maar het is onbekend of die gehaald worden.
• Extra inzet op het behalen van de doelen is nodig; waarbij gekeken moet worden naar omvang intensieve
veehouderij en transitie naar nieuwe verdienmodellen.

Bevindingen: ijkpunten voor effectieve governance
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Eigenaarschap in de regio
Integrale benadering, maar met focus op belangrijkste opgaven
Ordenende principes vanuit het Rijk
Kwantitatieve prestatieafspraken van Rijk met de regio met langjarige zekerheid: zoveel mogelijk voor
meerdere kabinetsperiodes
Alle relevante kennis aan tafel, ook van private partijen en deskundigen op het gebied van ruimtelijke
kwaliteit
Gebundelde financiering waar dit meerwaarde heeft, gekoppeld aan prestaties
Democratische legitimiteit m.b.t. alle betrokken bestuurslagen
Tijdgebonden zowel wat betreft proces als ten aanzien van realisatie
Monitoring van de afspraken, met mogelijkheid om te escaleren bij achterblijvende prestaties
Uitvoeringstoets en waar mogelijk pilots

Hoe dan?
“Geef als Rijk richtinggevende ideeën mee in de vorm van ordenende principes voor de ruimtelijke
inrichting van het landelijk gebied. Gebruik de ordenende principes als basis voor het formuleren van
een functiehiërarchie per regio.”
Cyclisch proces:
Het Rijk moet voor beperkt aantal opgaven per provincie/regio doelen stellen en aangeven hoe deze bereikt
kunnen worden.
Voortouw gaat over: de provincie/regio maakt op basis hiervan ruimtelijke keuzes in integrale
gebiedsplannen, met Rijk als partner. Alle regioplannen bij elkaar moeten optellen tot de nationale
doelstellingen.
Dit wordt vastgelegd in een bestuursakkoord met prestatieafspraken.
Rijk blijft als partner betrokken bij de uitvoering van de plannen.

