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Leiderschap betekent voorgaan, 
idealen verwoorden en doelen 
stellen. Niet handelen op grond 
van geconstateerd draagvlak, 
maar werken aan draagvlak voor 
ideeën of standpunten die je als 
politicus of bestuurder hebt. Dat 
lijken veel politici te zijn vergeten, 
maar het is wel de essentie van 
het politiek handelen.

(Citaat uit toespraak bij de nieuwjaars
receptie van de provincie ZuidHolland,  
9 januari 2008)

Wacht in elk geval niet af tot 
anderen over u beslissen, 
maar neem, óók hier, juist hier, 
het initiatief in de regio. In 
gezamenlijkheid. U kent het spel 
‘wie niet weg is, is gezien’.  
Ik draai het nu om: ‘Wie niet 
gezien wordt, is straks weg.’ 

(Citaat uit toespraak IPOjaarcongres  
30 september 2009)



Jan Franssen
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Deze speciale uitgave bevat 21 toespraken van de Commissaris. Speeches 

die hij uitsprak in de afgelopen zes jaar van zijn tweede ambtstermijn. 

De samenstellers kozen niet voor een chronologische volgorde, maar de 

bundel begint wel met de eerste toespraak van de tweede ambtstermijn, 

uitgesproken in Provinciale Staten, kort na zijn herbenoeming in 2006. 

Bij die gelegenheid noemde Jan Franssen zichzelf “een paard van Troje”, 

bereid om van binnenuit over te gaan tot grote hervorming en bestuur

lijke reorganisatie in de Randstad, ook als dat het einde zou betekenen 

van zijn eigen Commissariaat. Dit is een toespraak die zijn bestuursstijl 

bijzonder goed kenmerkt. Jan Franssen heeft op basis van een zorgvuldig 

geformuleerde visie altijd oog voor de stip aan de horizon, voor het  

hogere doel: een bestuur waar de samenleving op kan bouwen.  

U vindt dat in verschillende opgenomen toespraken terug. 

Voor
      woord
Het is voor mij een grote eer, als kort geleden benoemde 

provinciesecretaris, het voorwoord te mogen schrijven van 

deze bundel toespraken, die verschijnt bij de start van de 

derde ambtstermijn van onze Commissaris van de Koningin, 

Jan Franssen.
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Het zijn zeker niet alleen de bestuurlijke voordrachten, waarmee onze 

Commissaris zijn gehoor verrast. Bij gelegenheid spreekt hij over tal van 

maatschappelijke onderwerpen, zoals het belang van vrijheid, de relatie 

tussen kerk en samenleving en de zorg voor veiligheid achter de dijken. 

Het is duidelijk dat Jan Franssen een brede blik op de maatschappij 

heeft en ook dat hij, hoewel al geruime tijd als bestuurder werkzaam, 

nog steeds oog houdt voor het alledaagse en voor het detail. 

De Commissaris kiest zijn woorden bewust, altijd eloquent, soms con

fronterend. Menigmaal hebben zijn woorden tot discussie geleid. Vaak 

is het hem daar ook om te doen geweest; een steen in een rivier verlegt 

de stroom en veroorzaakt een uitdijende rimpeling. Het is aan anderen 

daarmee verder te gaan.

 

Namens de ambtelijke organisatie bied ik hem deze bundel aan bij de 

start van zijn derde ambtstermijn. De speeches zijn een herinnering aan 

een periode, waarin veel veranderde in de maatschappij en daarmee ook 

voor provincies en hun bestuurders. Onze Commissaris hield de ambte

naren van ZuidHolland scherp en alert. Ook in de komende periode 

zullen veel veranderingen optreden. Van harte hoop ik dat hij ons als 

ambtenaren weer scherp houdt.

José Hilgersom

Secretaris / algemeen directeur / Provincie Zuid-Holland
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24•5•2006

Paard
Toespraak van Jan Franssen, 

Commissaris van de Koningin 

in Zuid-Holland, in de 

vergadering van Provinciale 

Staten, ter gelegenheid van 

de aanvang van zijn tweede 

ambtstermijn

< terug naar inhoud
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Dames en heren,
Op 3 mei jongstleden is mijn tweede ambtstermijn officieel ingegaan. 
We zouden dit kunnen afdoen als een formaliteit; het is op zichzelf  
genomen ook niet opzienbarend. Er is immers geen verandering  
opgetreden. Toch is het goed om de overgang naar een nieuwe  
ambtsperiode van zes jaar niet ongemerkt te laten passeren. Mijn  
herbenoeming is mogelijk geworden nadat deze staten eerst hun  
unanieme vertrouwen in mij hebben uitgesproken, en mijn voordracht 
hebben gesteund. Uw vertrouwen stelde de minister in de gelegenheid 
om mij bij Hare Majesteit de Koningin voor herbenoeming voor  
te dragen. Voor dat vertrouwen, zoals dat eerst door de vertrouwens-
commissie is uitgesproken en vervolgens plenair is vastgesteld in de 
statenzitting van afgelopen december, zeg ik u nogmaals hartelijk dank. 
Dat vertrouwen schept natuurlijk ook verwachtingen. In deze eerste 
statenzitting die ik na 3 mei voorzit, wil ik u dan ook schetsen wát u van 
mij mag verwachten.

Paard van Troje
De herbenoeming was ook een moedig besluit van u. Want door de keuze om 

met mij door te gaan heeft u zich niet verzekerd van een rustig voortkabbelend 

bestuurlijk vaarwater. Integendeel: met mijn persoon heeft u in menig opzicht 

een Trojaans Paard naar binnen gereden, op elk moment bereid om zijn eigen 

noodzaak en het voortbestaan van deze provincie in haar huidige vorm ter 

discussie te stellen. U kent immers de ambities die ik met zeven andere bestuur

ders koester in het verband van Holland Acht. Het is in mijn ogen nodig het 

bestuurlijk matras van deze provincie op te schudden. Waar dat geboden is, zal 

ik dat de komende jaren vaker doen. En dat niet omdat ik zo graag opschudding 

zou veroorzaken  al zou men dat in dit huis moeten toejuichen omdat het leuk 

is voor het politieke debat  maar omdat het essentieel is om zaken aan te kaar

ten. De politiek moet er toe doen!

Zichtbaarheid van de politiek
Hoe staat het met de provinciale politiek; is het leuk om debatten hier te vol

gen? Het kan sinds kort via het internet, vanuit elke huiskamer. Maar ook op de 

virtuele publieke tribune loopt het niet storm. Een jaar voor de Statenverkiezin

< terug naar inhoud
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gen mogen we als volksvertegenwoordiging wel eens in de spiegel kijken: is ons 

soort politiek aansprekend genoeg? Zijn de provinciale issues herkenbaar voor 

de ZuidHollandse burgers? We komen niet weg met het cliché dat de gewone 

man of vrouw zich toch niet voor politiek interesseert. Ontwikkelingen in de 

landelijke politiek wijzen op het tegendeel, getuige de grote demonstratie op 

het Museumplein enige jaren geleden en de grote belangstelling vorige week 

voor het nachtelijke debat rond het Hirsi Alibesluit van minister Verdonk.  

De relatieve onzichtbaarheid van debatten op dit podium – en zeg maar rustig 

algehele apathie ten aanzien van provinciale politiek in het bijzonder – heeft 

alles te maken met het gebrek aan verbeeldingskracht en het vermogen om  

visionair richting te geven aan de toekomst van dit landsdeel. Alleen als wij  

duidelijk kunnen maken wat wij toe te voegen hebben aan programma’s en  

ambities van de twee stadsgewesten 

Den Haag en Rotterdam – samen goed 

voor de meerderheid van de totale  

provinciale kiezerspopulatie – krijgen 

wij kiezers naar de stembus.

Innovatie van het 
politiek debat
Wij moeten meer ons best doen om het 

belang van zaken concreet te duiden,  

en te benoemen op een niveau dat voor 

inwoners van deze provincie herken

baar is. Dat is ook een taak voor politici: 

de vertaalslag maken van abstracte 

vraagstukken naar bevattelijke hoofd

lijnen en formuleringen. In de komende jaren is deze noodzaak des te groter, 

omdat we  met name in dit landsdeel  staan voor nieuwe dilemma’s en onge

kende uitdagingen die zich op een andere en voor burgers minder herkenbare 

schaal aandienen dan in voorgaande decennia. Het is ondenkbaar dat, terwijl 

om ons heen zich vergaande veranderingen voltrekken in alle sectoren van de 

samenleving, het politiek metier als een geïsoleerde enclave blijft stilstaan.  

De ruimtelijke opgaven in ZuidHolland, in de Zuidvleugel en Randstadbreed 

vragen immers om een vernieuwing van de politieke vraagstelling, vernieuwing 

van het debat en ook om een andere agenda van de politiek.

We rooien het niet meer met de politieke sjablonen van de vorige eeuw; met 

alle bijbehorende verouderde tegenstellingen, zoals die tussen stad en land, 

‘De 
politiek 
moet 
er toe 
doen!’

< terug naar inhoud
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agrarisch versus bedrijfsmatig, industrieel versus landschappelijk, economie 

versus cultuurbehoud. In menig opzicht zijn wij allen  Statenleden, bestuurders 

én beleidsambtenaren  nog de gevangenen van verouderde beelden en retoriek. 

Dat ontneemt ons een scherp zicht op de toekomst, en op de afwegingen die nu 

aan de orde zijn. Er is een nieuwe politiek nodig, zowel wat de inhoud betreft 

als de vorm. Op het landelijk podium zien we al aanzetten tot het doorbreken 

van oude dogma’s. Zo is de discussie over de hervorming van de Nederlandse 

verzorgingstaat in alle hevigheid gaande, waarbij oude scheidslijnen tussen 

de politieke partijen vervagen. Er wordt een nieuw evenwicht gezocht tussen 

publieke en individuele verantwoordelijkheid. Deze paradigmaverschuivingen 

vormen de opmaat voor een noodzakelijke opfrissing van het politieke denken, 

de beleidsagenda en dus ook het debat. De kiezer wacht er op, nationaal en ook 

in de provincie ZuidHolland. U bereidt zich voor op de Statenverkiezingen.

Durft u de kiezer de echte vragen voor te houden?

Inhoudelijke leiding van de Staten
De komende jaren wil ik graag samen met u werken aan de grote fundamentele 

inhoudelijke vraagstukken in dit landsdeel. Ik zie dat als een uitdaging.  

Nederland in het algemeen, en de Randstad in het bijzonder, zijn dringend toe 

aan een vernieuwing van het politieke denken over de relaties tussen publiek 

domein en burger, over de effectiviteit van het overheidsbestuur en over de 

schaal van problemen die anders zijn dan de schaal van organen en instituties. 

Tot nu werden de impulsen voor bestuurlijke verbetering vooral gegeven door 

bestuurskundigen, of door adviescommissies zoals de Commissie Geelhoed.  

Incidenteel hebben bestuurders of kamerleden hun steun betuigd aan de  

wenselijkheid van veranderingen in de wijze van besluitvorming en de  

bestuurlijke vormgeving van ons land. 

De politiek in het algemeen, dat wil zeggen de politieke partijen en hun  

vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, de raden en staten zijn echter eerder 

volgend in de discussie dan leidend. Het is in de komende tijd bijzonder gewenst 

dat deze verhouding omkeert: de politiek moet leidend worden en de agenda 

voor bestuurlijke vernieuwing gaan bepalen.

Daarvoor is actief denken nodig, en debat. 

Schaalvergroting in het bestuur
We zien nu vooral onmacht van raden en staten om greep te krijgen op regiona

le inhoudelijke vraagstukken en de onvermijdelijke processen van schaalvergro

ting. Met als gevolg dat regio’s en landsdelen hulpstructuren hebben bedacht, 

Paard

< terug naar inhoud
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waardoor nieuwe machtscentra zich doen gelden ten koste van de traditionele 

kaders. Daarmee blijft belangrijke besluitvorming meer en meer buiten het 

bereik van verantwoording en controle door raden en staten. Het fenomeen van 

de WGR+regio is ontstaan als een bestuurlijke bypass omdat de provincie haar 

regierol in de bovenlokale en bovenregionale aansturing niet pakte. We hebben 

toegestaan dat op het middenniveau in de bestuurlijke constellatie van  

Thorbecke barakken zijn opgetrokken, die door hun permanente status de  

bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben doen vervagen en  dat is kwalijker  

de legitimiteit van besluitvorming door raden, staten en colleges hebben onder

mijnd. Het lijdelijk verzet van de politiek  met name op regionaal niveau  tegen 

bestuurlijke vernieuwing en opschaling van organen is een belangrijke oorzaak 

van het verlies aan invloed en aan democratische controle. Schaalvergroting is 

om deze reden dan ook zeer gewenst: het stelt de volksvertegenwoordigers in 

raden en staten in staat om wezenlijke discussies over de toekomst van deze  

provincie op de juiste maat te voeren  zowel qua beleid als naar territorium.

Bij sommigen van u heeft zich de indruk postgevat dat de opschaling van  

gemeenten voor mij een doel op zichzelf is. Dat is een misverstand. Het gaat hier 

om de toekomst van ZuidHolland 

als hart van de Randstad, met een 

hoogwaardig stedelijk leefmilieu, 

hoogwaardige groene landschappen 

en een vernieuwend economisch kli

maat. ZuidHolland is welbeschouwd 

de mooiste en rijkste provincie van 

Nederland. Met de Middeleeuwse 

stadskernen van Leiden, Gouda, Delft, 

Dordrecht en Brielle; met haar uitge

strekte natuurgebieden in het Groene 

Hart, de Hoeksche Waard en Nieuw

koopse plassen, met een imposante 

wereldhaven, een florissante glastuin

bouw en een gouvernementsstad met 

mondiale allure. En vergist u zich 

niet welke status Den Haag mondiaal 

heeft verworven als de derde VNstad. 

Dit alles willen we graag behouden, 

en het liefst nog versterken. Het zou 

echter een grote vergissing zijn wan

‘Is ons soort 
politiek 
aansprekend 
genoeg?’

< terug naar inhoud
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neer we denken die versterking te bereiken door van het bestuurlijk landschap 

ook een reservaat te maken, een object van monumentenzorg. Juist voor een 

behoud van de ZuidHollandse waarden is bestuurlijke vernieuwing en bijbeho

rende opschaling een vereiste.

Integraliteit van bestuur en beleid
Naast de aanpassing van structuren is nog een heel belangrijke innovatie essen

tieel in de komende jaren: dat is de notie van integraliteit van de vraagstukken. 

Daar zijn we in deze collegeperiode wel mee begonnen, zij het schoorvoetend. 

Integraliteit zit nog lang niet tussen de provinciale oren, laat staan dat het 

handen en voeten heeft. Terwijl juist het middenbestuur moet zorgen voor inte

grale visies en plannen. Hiermee komen we bij één van de kernfuncties van de 

politiek, in de klassieke zin van het woord. Dat is het vermogen om vanuit de 

evidentie van de ontwikkelingen de toekomst onder ogen te zien, van daaruit de 

vraagstukken te agenderen en  vanuit de afweging van die vragen, dilemma’s 

en opdrachten  tot integrale keuzes te komen.  

De toekomst als spiegel, om in het heden te komen tot besluitkracht.

Deze Staten zijn daarvoor de plek: hier moet het debat gevoerd worden over de 

lange termijn visie, de beleidsrich

ting op de belangrijke dossiers en de 

integrale afweging. Dit is de zaal van 

waaruit richting moet worden gege

ven. Ook in dit huis moet de politiek, 

op basis van klemmende argumen

tatie en een appèl op het algemeen 

belang, de steun onder groepen 

burgers en belanghebbenden zien te 

mobiliseren.

De unieke positie van 
de Commissaris
In de afgelopen drie jaar is  in het 

verlengde van de voorstellen voor in

troductie van de gekozen burgemees

ter en door de dualisering van het 

provinciebestuur  ook een discussie 

op gang gekomen over de positie van 

de kroonbenoemde Commissaris van 

de Koningin. Wat is dit voor vreemde 

Paard

< terug naar inhoud
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figuur in het staatsrechtelijk bestel van ons land? Door sommigen van u is deze 

vraag wel eens hardop gesteld. Ook in de Kring van Commissarissen hebben wij 

over dit onderwerp gediscussieerd. In mijn eerste periode heb ik dit proefonder

vindelijk kunnen vaststellen dat het commissariaat een uniek ambt is. De status 

van rijksbestuurder stelt de Commissaris van de Koningin in staat om het lan

delijk beleid te verbinden met dat van de provincie en de daarbinnen gelegen 

gemeenten. In dit ambt sta je midden in de provinciale samenleving, met zicht 

op alle beleidsterreinen en ben je tegelijk verbonden met de hoofdlijnen van het 

rijksbeleid. Ik zeg dit niet om de status van dit ambt te vergroten; het gaat mij 

om iets anders. 

Het unieke karakter en de bijzondere verantwoordelijkheden van dit ambt – die 

onlangs ook door de Raad voor het Openbaar Bestuur zijn benoemd in een  

advies over de Commissaris als rijksorgaan – verdienen het om optimaal ge

bruikt te worden. Tegelijk past in de duale verhoudingen dat u de meerwaarde 

van het commissarisambt benut om uw politiek program verwezenlijkt te  

krijgen. Tussen de twee verantwoordelijkheden  mijn rijkstaken en mijn  

coördinerende rol in het college van Gedeputeerde Staten  bestaat een logische 

verwevenheid. Zeker nu het rijk op vele beleidsterreinen bevoegdheden decen

traliseert naar het regionale en gemeentelijke niveau, is het van belang dat de 

Commissaris – vanuit zijn scharnierfunctie tussen het landelijke en het lokale 

bestuur – niet alleen door het rijk wordt benut als toezichthouder op de effecti

viteit van gedecentraliseerde uitvoering, maar ook door de provinciale politiek 

als begeleider in de omslag naar de vereiste regierol. Helaas moet ik vaststellen 

dat zowel aan de zijde van het rijk, als aan deze kant kansen blijven liggen. 

Anders gezegd: u kunt beter gebruik maken van de verbindende positie van de 

Commissaris.

Beleidscoördinatie
Voor de toekomst van het provinciaal bestuur is het noodzakelijk dat wij geza

menlijk de rol van het middenbestuur herdefiniëren. Het is een goede zaak dat 

wij over dit onderwerp op 3 juli a.s. met minister Remkes van Binnenlandse  

Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister Dekker van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening zullen spreken.

De herijking van de intermediaire rol van de provincie in het bestuurlijke land

schap is ook noodzaak gelet op de grote bestuurlijke dynamiek om ons heen. 

Vraagstukken worden steeds complexer. Het middenbestuur is de bestuurslaag 

bij uitstek om die complexiteit te duiden, en integraal aan te pakken. We zagen 

in de afgelopen twintig jaar echter de omgekeerde beweging: taken en verant
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woordelijkheden lekken weg naar andere bestuurslagen én interbestuurlijke 

overlegorganen. Dit proces verliep geleidelijk, en sluipend. De provincies hebben 

meer dan ooit de taak om een scherp profiel te kiezen als regievoerend bestuur.

Regie voeren is iets anders dan meepraten: je kunt niet het ene ogenblik als 

gelijkwaardige partij aan de overlegtafel schuiven, en het volgende moment 

opdrachten verlenen. Vanuit valse bescheidenheid hebben wij ons gezag op 

veel terreinen zelf ondergraven. We 

zullen ons profiel als regievoerende 

overheid moeten herstellen. Hiervoor 

is nodig een éénduidige bestuurlijke 

rolopvatting, eenheid van college

beleid en een coherent en consistent 

optreden.

Dat alles kan veel beter.

Zes jaar geleden was er van algemene 

beleidscoördinatie in dit huis vrij

wel geen sprake. De autonomie van 

afzonderlijke beleidsdirecties was groot. De afgelopen jaren zijn eerste stappen 

gezet om deze coördinatie te verbeteren, maar het is nog ontoereikend. Een nog 

steviger inbedding van die coördinerende functie is de komende jaren nodig. Ik 

voer geregeld overleg met de hoofden van de ambtelijke organisatie. Dit contact 

is nuttig en nodig, en vooral gewenst om de integraliteit te waarborgen en te 

verbeteren. De eenheid van collegebeleid kan niet alleen aan de bestuurstafel 

worden gedecreteerd, maar moet op de ambtelijke werkvloer al vorm krijgen. 

Op dit punt ben ik tevreden over de open opstelling van de ambtelijke leiding. 

Opfrissing ambtelijke organisatie
In de ambtelijke organisatie zijn in de afgelopen zes jaar grote sprongen voor

waarts gemaakt. De in zichzelf gekeerde organisatie die ik bij mijn aantreden 

aantrof, is de afgelopen tijd sterk geprofessionaliseerd.  

De afhandeling van de Cetecoaffaire gaf ons de mogelijkheid om de organi

satie op te schudden, te revitaliseren en op koers te leggen. Ook de provincie

secretaris verdient hiervoor alle lof. Eveneens wil ik hierbij de inzet van de gede

puteerde Huizer niet onvermeld laten. De mobiliteit in het ambtelijk apparaat 

is bevorderd, en honderden nieuwe professionals zijn geworven en aangesteld. 

We mogen blij zijn met de komst van zo veel nieuwe getalenteerde mensen. 

Zij brengen kennis en visie van elders mee en geven daarmee een impuls aan 

de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. De vraag is echter of wij voldoende 

‘Actief 
denken 
is nodig, 
en debat’

Paard
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gebruik maken van en ontplooiingsmogelijkheden geven aan dit menselijk kapi

taal. De frisse ambtelijke ‘drive’ wordt op veel plekken getemperd als er onzeker

heid is over de richting die de politiek aangeeft. Juist de ambtenaren die voor de 

politiek van waarde zijn, werken graag met een sterk bestuur. Alleen wanneer 

politieke partijen en fracties zorgen voor visie en scherpe en integrale sturing 

op hoofdlijnen, kunnen  

wij de toegenomen kracht van onze organisatie benutten. De contacten tussen 

politiek en ambtelijke experts kunnen en mogen veel intensiever. 

In gesprek over de hoofdlijnen
Nog meer dan in mijn eerste ambtsperiode wil ik in de komende periode het 

gesprek met u zoeken over de hoofdlijnen van het provinciale beleid. Wel heb ik 

in de afgelopen jaren gemerkt dat er bij sommigen van u enige aarzeling is om 

met mij over de algehele beleidscoördinatie te discussiëren. Het vaakgehoorde 

bezwaar is dat ik als kroonbenoemde bestuurder niet over provinciale zaken 

zou mogen meedenken en praten. Dat is toch echt een misverstand. Zoals ik al 

zei: dit ambt is uniek en een commissaris moet je gebruiken. Bij dit alles moet 

de politiek uiteraard de sturende factor zijn en blijven. Ik kan mijn taak in de 

beleidscoördinatie dan ook niet vervullen zonder u als Staten daarbij te betrek

ken. Wij moeten met elkaar het gesprek voeren over de hoofdlijnen van de koers 

op de belangrijkste dossiers. Graag maak ik in het seniorenconvent op korte 

termijn concrete afspraken over de wijze waarop wij deze geregelde gesprekken 

kunnen structureren, en ik nodig u bij deze daartoe uit.

Politiek laboratorium
Laat ik besluiten met de vaststelling dat met alle veranderingen in dit land –  

zowel maatschappelijk, economisch, demografisch, ruimtelijk en bestuurlijk –  

de sleutel tot verandering meer dan ooit ligt op het niveau van het middenbe

stuur. Realiseert u zich dat goed. Dit maakt ZuidHolland, als meest compacte 

en bestuurlijk complexe provincie, tot de ideale proeftuin van bestuurlijke in

novatie. Wij van de provincie ZuidHolland kunnen met trots het ontwerpatelier 

zijn voor de vernieuwing van het politieke denken in Nederland. Gelet op de 

maatschappelijke urgenties is het daarvoor de hoogste tijd. En dat lijkt mij een 

dankbare uitdaging voor de Staten, voor het dagelijks bestuur en de ambtelijke 

organisatie. Als Commissaris van de Koningin teken ik er voor. En ik ben 

benieuwd wat u gaat doen.

Dank voor uw aandacht.
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Gezien
worden

Toespraak van Jan Franssen, Commissaris 

van de Koningin in Zuid-Holland, op de 

Waterschapsdag van de Vereniging van 

Zuid-Hollandse Waterschappen, Rotterdam

28•9•2006
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Dames en heren,
Vandaag is de eerste Waterschapsdag van de Vereniging van  
Zuid-Hollandse Waterschappen. 

Van bond naar vereniging
In het afgelopen jaar heeft u de oude en vertrouwde ZuidHollandse  

Waterschapsbond omgevormd tot een nieuwe vereniging. In mijn bestuurlijke 

ogen zijn de verschillen tussen deze twee rechtspersonen – bond en vereniging   

marginaal, en wellicht vooral interessant voor notarissen. Een beroepsgroep die 

u ongetwijfeld heeft geraadpleegd bij de herinrichting van uw samenwerkings

verband. Maar in feite is de oprichting van een vereniging van ZuidHollandse 

waterschappen slechts een metamorfose. Met de notaris als kundig plastisch 

chirurg.

De makeover is onderdeel van onze westerse tijdgeest. Maar tegelijk hoop ik dat 

de verbouwing van uw uit 1910 stammende Waterschapsbond veel meer is dan 

een cosmetische operatie. De grote uitdagingen op het gebied van waterbeheer 

in dit deel van het land vragen immers om meer dan een vlotter uiterlijk. Veel 

van de wateropgaven kunnen alleen worden aangepakt via modernisering en 

versterking van het openbaar bestuur. Op dit punt heeft u als functioneel  

bestuur in de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Waar het algemeen bestuur 

een voorbeeld aan kan nemen. Via samenvoeging van organisaties en bunde

ling van taken zijn in deze provincie vijf waterschappen gevormd, waarvan 

enkele ook over provinciegrenzen heen opereren. Waterschappen werken immers 

vanuit de logica van het waterbeheer, waarin de problemen zich grotendeels op 

het niveau van stroomgebieden manifesteren. In het verlengde hiervan vraag ik 

mij trouwens af waarom u bij het oprichten van een vereniging niet meteen bent 

overgegaan tot de vorming van een Vereniging van Randstedelijke waterschappen.

 

Met deze vraag wil ik niet de discussie over de structuur van het waterbeheer 

heropenen; zoals Peter van Rooy het afgelopen weekend in het tijdschrift  

Binnenlands Bestuur wel deed met zijn oproep tot het instellen van “stroom

gebiedautoriteiten”. Weest u niet bang. Ik ben juist erg tevreden met de resul

taten van de recente schaalvergroting van de ZuidHollandse waterschappen. 

Waardoor er nu krachtige organisaties staan. Die zich naar mijn mening echter 
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nog wel gezamenlijk sterker kunnen laten horen op het niveau waar de  

bestuurlijke discussies in dit deel van het land plaatsvinden: de Randstad.  

Dit punt geldt niet voor de Unie van Waterschappen, die heeft zich al wel  

uitgelaten over het vraagstuk van het middenbestuur. 

 

Schaalniveau
De Randstad is immers de omgeving waarin wij onze gezamenlijke uitdagingen 

moeten aangaan. Deze stedelijke regio herbergt niet alleen de voor ons land 

cruciale economische activiteiten, maar is ook een laaggelegen, waterrijk en 

dichtbevolkt gebied achter onze kustlijn. Belangrijke waterproblemen spelen 

niet alleen in het beheersgebied van één ZuidHollands waterschap, maar in de 

Randstad als geheel. Op operationeel niveau bent u zich dat al volledig bewust, 

want de Kaderrichtlijn Water wordt 

uitgewerkt in het deelstroomgebied 

RijnWest. Voor die samenwerking 

heb ik veel waardering, maar het 

gaat mij hier meer om de koppeling 

van de wateropgaven aan de andere 

bestuurlijke thema’s in dit gebied.

U en ik, wij kunnen alleen effectief 

besturen als wij de ruimtelijke vraag

stukken integraal én op het niveau 

van de Randstad benaderen. Ik hoef 

alleen maar de zwakke schakels in 

de kust of de veenweideproblematiek 

in het Groene Hart te noemen en 

voor een ieder is duidelijk dat deze vraagstukken alleen in een Randstadbrede 

aanpak opgelost kunnen worden. Tegelijk mogen we niet uit het oog verliezen 

dat dergelijke onderwerpen tevens van groot belang zijn voor de economische 

toekomst van ons land. Want in deze tijd van klimaatverandering zijn een sterke 

en veilige kust, en het behoud van een open landschap tussen de grote steden, 

cruciale randvoorwaarden voor de concurrentiepositie van de Randstad  de  

economische motor van ons land. 

 

Kust
We moeten ons bewust zijn  en dat wil ik hier sterk onderstrepen  dat buiten

landse investeerders de berichtgeving over zwakke schakels in de kust meewe

gen in de beslissing waar zij hun kapitaal inzetten. Wellicht heeft dit besef  

‘Water- 
problemen 
spelen 
in de 
Randstad 
als geheel’
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meegespeeld toen kabinet en Tweede Kamer in het afgelopen jaar besloten 

versneld geld beschikbaar te stellen voor de kustversterking. Met genoegen con

stateer ik dat provincie, waterschappen, gemeenten en projectontwikkelaars dit 

momentum aangrijpen om de ruimtelijke kwaliteit van onze kust te vergroten.

Eind augustus werd op het congres ‘Kansen aan de kust’ de kustversterking ver

bonden met thema’s als recreatie, toerisme, natuur en vestigingsklimaat. Bij het 

uitwerken van deze koppeling creëren wij kansen wanneer we denken vanuit 

internationaal perspectief. Onze kust is pas aantrekkelijk wanneer deze  

diversiteit biedt. De daarvoor vereiste 

sterke profilering van badplaatsen of 

recreatielocaties kan alleen worden 

gerealiseerd door afstemming.  

Afstemming op ZuidHollands  

niveau zou onze mogelijkheden ech

ter beperken. Alleen met een visie op 

het profiel van de gehele Hollandse 

kust kunnen wij in het buitenland 

een aantrekkelijke regio neerzetten. 

Tijdens het congres ‘Kansen aan de 

kust’ kwam tevens de verbinding tussen de kust en het achterland aan de orde. 

Gedeputeerde Dwarshuis wees er terecht op dat in de Randstad te weinig  

gebruik wordt gemaakt van de kust als beeldmerk van een regio. Een stad als 

Barcelona kan ons als voorbeeld dienen voor de succesvolle manier waarop die 

stad de kust naar de stad heeft toegehaald.

Thema water op Randstadagenda
Het integrale denken en de creatieve verbeelding die zich nu rond het thema 

van de kust ontwikkelt, kan ons tot voorbeeld dienen bij de aanpak van andere 

vraagstukken in het waterbeheer. Wanneer we in het dichtbevolkte Randstede

lijke gebied ruimte voor water willen vinden, is het noodzakelijk om de in het 

waterbeheer van oudsher aanwezige technische kennis te koppelen aan het  

creatieve potentieel in ons land. Alleen door over de grenzen van onze indruk

wekkende water en deltatechnologie heen te kijken, kunnen wij water tot een 

‘leidend principe’ in de ruimtelijke ordening maken. Met het harder laten draai

en van gemalen bieden wij immers geen toekomst aan de veenweidegebieden.

Voor het garanderen van de leefkwaliteit in zowel de stedelijke als de landelijke 

gebieden in het westen van ons land, moeten wij aansluiting zoeken bij de ken

‘De kust als 
beeldmerk 
van een 
regio’
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nis van landschapsarchitecten, stedenbouwers en ontwerpers. Hun creativiteit 

kan in combinatie met uw technologische kennis leiden tot nieuwe concepten 

voor werken, wonen en recreëren. Met water als leidend principe. Door te laten 

zien wat mogelijk is in een stedelijke delta, zetten we tegelijk Holland neer 

als een aantrekkelijke toeristische bestemming. En vergroten we ook de aan

trekkingskracht van de Randstad als vestigingsplaats voor het internationale 

bedrijfsleven. Want hun werknemers zullen graag in zo’n interessant gebied 

komen wonen. 

Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat ik in de discussie rond de toekomst 

van de Randstad niet heel veel van de waterschappen heb gehoord. Daar kom 

ik straks nog op terug. Terwijl de zojuist geschetste verbeelding u juist de kans 

biedt om water prominent op de bestuurlijke agenda’s te krijgen. Hopelijk prik

kelt de nieuwe verenigingsstructuur u om uw kennis verder te verbinden met 

inventiviteit elders in de samenleving, en zo te komen met krachtige ruimtelijk

economische concepten. Vanuit dergelijke sterke concepten volgen ruimtelijke 

waterprojecten bijna als vanzelf. 

Bestuurlijke rollen
In de grote waterstaatkundige projecten werken diverse overheden en markt

partijen samen. Samenwerking is pas effectief wanneer ieders rol duidelijk is. 

Al in vorige bijeenkomsten van de ZuidHollandse waterschappen hebben wij 

gesproken over onze verschillende taken en verantwoordelijkheden in het  

waterbeheer en de onderliggende sturingsfilosofie van scheiding tussen regie en 

uitvoering. De integrale Waterwet, die op korte termijn bij de Tweede Kamer zal 

worden ingediend, bevestigt deze verschillende bestuurlijke rollen van provin

cie, waterschappen en gemeenten. 

Om deze taakverdeling beter vorm te kunnen geven, reikt de nieuwe Waterwet 

zowel de waterschappen als de provincies een aantal wettelijke instrumenten en 

bevoegdheden aan. Tevens heeft de wetgever beoogd de integrale doorwerking 

van het thema water in ruimtelijke plannen te waarborgen via een koppeling 

tussen de Waterwet en de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. Daar waar op  

lokaal niveau onvoldoende ruimte voor water wordt gerealiseerd, krijgen  

Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om vanuit het bovenlokale belang  

bergingsgebieden aan te wijzen. Ook dat vraagt om het opnieuw doordenken 

van rollen en verhoudingen. 

Buiten de zorgvuldige formuleringen in wetten en verordeningen is de  

voornaamste uitdaging dat wij onze verschillende rollen in praktische  
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samenwerking invulling geven. Dat is voor ons beiden wennen. Zowel de provin

cie als de waterschappen moeten de provinciale sturing op hoofdlijnen inweven 

in de organisatie van hun operationele werkzaamheden. Dat dit lastig is, voor 

zowel uw ambtenaren als die van de provincie, bleek bij het opstarten van de 

voortgangsgesprekken die het provinciaal bestuur  vanuit haar regisserende 

en toezichthoudende rol  heeft ingesteld om zodoende de uitvoering van voor

nemens uit het provinciaal Beleidsplan Groen, Water en Milieu periodiek te 

monitoren. In deze bestuurlijke gesprekken staat uw professionaliteit voorop, 

want wij verwachten dat de waterschappen zelf aangeven waar zij knelpunten 

verwachten in de uitvoering van de provinciale kaders. Zo kunt u in deze  

gesprekken proactief aangeven wat u van ons nodig hebt en op welke punten 

wij moeten inspelen. Waar nodig zal het provinciaal bestuur u vervolgens  

uiteraard ook aanspreken op uw verantwoordelijkheden.

Bedreiging vanuit politiek
Via nieuwe wetgeving en de uitwerking daarvan in werkprocessen krijgt onze 

werkrelatie en gezamenlijk verantwoordelijkheid in het waterbeheer een steeds 

concretere en effectievere invulling. Des te verrassender was het dat in diverse 

conceptverkiezingsprogramma’s vooral de waterschappen onder vuur worden 

genomen. Een aantal politieke par

tijen doet voorstellen om taken van 

waterschappen elders te beleggen; 

de PvdA pleit zelfs voor het compleet 

opheffen van deze bestuurslaag en 

kijkt meteen kritisch naar de provin

cie. Het gemak waarmee die politieke 

partij deze maatregel voor 1,4 miljard 

euro inboekt, kan nog worden ver

klaard vanuit een te vluchtige zoek

tocht naar nieuwe bestedingsruimte. 

Zo kunnen we laconiek reageren op 

dit soort suggesties; tenslotte is niets 

zo onbestendig als het weer boven het 

Binnenhof. Toch geeft de moeiteloos

heid, waarmee het functioneren en 

zelfs het voortbestaan van een  

eeuwenoude, zelfstandige  

bestuurslaag ter discussie wordt  

gesteld, wel te denken.

‘Wie niet 
wordt  
gezien, 
is straks 
weg’
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U mag zich wel degelijk zorgen maken over het gegeven dat de bijzondere  

verantwoordelijkheid en deskundigheid van waterschappen niet of onvoldoende 

worden herkend door de Haagse politiek, en nog minder door het brede publiek. 

Zelfs niet na het fusietraject van de afgelopen jaren, waarin u professionele  

organisaties hebt gevormd en een efficiencyslag hebt gemaakt. Uw perceptie 

van algemeen nut en van efficiënt bestuur is kennelijk niet een algemeen beeld, 

en dat maakt u kwetsbaar voor de grilligheid en de waan van de dag in de poli

tieke besluitvorming.

Samenwerking tussen waterschappen
Het is daarom verstandig als de waterschappen achter hun dijken vandaan  

komen, zich laten gelden in het debat over de waterhuishouding; en water

belangen inbrengen in discussies over landschapsbehoud, verstedelijking en 

andere aspecten van de ruimtelijke ordening. Als kinderen verstoppertje spelen 

roepen ze, als er tot tien is geteld: “wie niet weg is, wordt gezien”. Bij u is dat 

precies omgekeerd: wie niet wordt gezien, is straks weg. Ik moet u waarschu

wen: de ontwikkelingen in  met name het westen van ons land  gaan veel 

sneller dan menigeen denkt. Zo is gisteren een onafhankelijke adviescommis

sie geïnstalleerd, die  onder leiding van de voormalig ministerpresident Wim 

Kok  een advies gaat voorbereiden 

over de bestuurlijke toekomst van de 

Randstad. Ik hoop dat de strekking 

daarvan zal gaan in de richting van 

een éénduidig, democratisch gekozen 

bestuursorgaan, dat op hoofdlijnen de 

ruimtelijke afwegingen maakt en ver

volgens knopen doorhakt over inrich

ting en functies in het Randstedelijke 

gebied. Ik zeg dat niet uit hobbyisme. 

Het is mijn ervaring van zes jaar in dit 

ambt dat het bestuur in het westen 

van ons land veel te dicht op elkaar 

zit. Als een volgend kabinet zo’n ad

vies volgt, kunnen we zeker van zijn 

dat er andermaal vragen worden  

gesteld over nut en noodzaak van de 

waterschappen en dat uw functione

ren opnieuw ter discussie zal staan. 
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Zo’n discussie kunt u beter maar voor zijn. Bijvoorbeeld door zelf gezamenlijk 

een standpunt te formuleren over een Randstedelijk beheer van watersystemen, 

en de ruimtelijke aspecten daarvan. Binnen de Vereniging Deltametropool zijn 

daarvoor in de afgelopen jaren al de nodige aanzetten gegeven. En op 10 novem

ber organiseert die vereniging een congres waar dezelfde vragen aan de orde 

zijn.

De tijd van bestuurlijk verstoppertje spelen is voorbij: wie niet meedenkt is 

straks weg. 

Daarmee komen we op het onderwerp van de onderlinge samenwerking. Die 

kan op verschillende niveaus worden vormgegeven. En, voor pragmatische be

stuurders als de uwe, ligt de samenwerking op het operationele vlak het meest 

voor de hand. Want het verdelen en afstemmen van taken levert tevens de 

meeste efficiencywinst op en daar

mee minder kosten voor de burgers. 

Ik heb vernomen dat u werkt aan een 

regionale specialisatie van uw labora

toria. Met dergelijke initiatieven ver

groot u naar mijn gevoel meteen uw 

profiel van efficiënte bestuurslaag.

Bestuurlijke 
concepten vanuit 
waterschappen
Naast waardering voor die activitei

ten, wil ik vandaag pleiten voor een 

ander soort van samenwerken: na

melijk op het vlak van de ontwikkeling van ideeën. De grote lijn, of nog mooier: 

de grand design. Bestuurlijke concepten voor de toekomst van uw regio, van 

uw provincie, en voor de toekomst van de gehele Randstad. Met name de water

schappen hebben een bijzondere inbreng te leveren als het gaat om bestuurlijke 

en ruimtelijke concepten voor de toekomst van de Randstad. Omdat u weet wat 

er te koop is, zowel op de schaalgrootte van de polder, de streek, het gewest als 

op de bovenprovinciale schaal. Ook wij als provincie ZuidHolland zijn gebaat bij 

een heldere articulatie van uw standpunten, uw eigen belang en uw toekomst

visie. Niet omdat we voetstoots overnemen wat uw vereniging te zeggen heeft. 

‘Dat vraagt 
om een 
bestuur- 
lijke water- 
kering’
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Maar wel om een doorwrochte en integrale afweging te kunnen maken van alle 

ruimtelijke aspecten en het debat erover aan te gaan. Vanuit dit belang heb ik 

met genoegen geconstateerd dat de vijf ZuidHollandse waterschappen het af

gelopen jaar in één gezamenlijke reactie hun mening gaven op ons Beleidsplan 

Groen, Water en Milieu.

 

Maar de waarde gaat verder: met scherpe ideeën staan we als waterschappen én 

provincie vervolgens samen sterk in onze standpunten richting het Rijk en rich

ting de grilligheid van de politiek. Niet omdat de rijksoverheid onze grote tegen

speler is, maar wel omdat we onszelf moeten beschermen tegen de strijdigheid 

van opvattingen van verschillende departementen, die vaak ook niet op één 

lijn blijken te zitten. En tegen de landelijke politiek, die zelfs ongeloofwaardig 

wordt wanneer zij het thema Water hoog op de politieke agenda zet en tegelijk 

effectieve organisaties voor waterbeheer wil afschaffen.

Een bestuurlijke visie is zeker de komende maanden van belang. Als na de  

verkiezingen een nieuwe coalitie wordt gevormd  mogelijk van een andere  

samenstelling dan de huidige  maar in elk geval met weer een nieuw programma, 

en ongetwijfeld weer een nieuwe visie op het nut van de waterschappen en de 

taken van de provincie. Het weer boven het Binnenhof blijft onbestendig. Dat 

vraagt om een bestuurlijke waterkering. Ook in de nieuwe verenigingsstructuur 

zult u bondgenoten moeten blijven tegen de onvoorspelbaarheid in de lande

lijke politiek. Ik hoop conceptuele gedachten vanuit uw nieuwe vereniging te 

vernemen. En liever nog vanuit de gezamenlijke Randstedelijke waterschappen. 

Dit om de wederzijdse discussie te stimuleren.

Wij zijn het meest sterk wanneer waterschappen én provincie zich volop laten 

gelden in het bestuurlijk én in het publiek debat. Zodat we worden gehoord, en 

gezien.

Dank u.
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Vrijheid
Welkomstwoord van  

Jan Franssen, Commissaris 

van de Koningin in de 

provincie Zuid-Holland, bij 

de start van de nationale 

viering van de bevrijding te 

Rotterdam

5•5•2008

       is nooit

   vrij
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Excellenties, mijnheer 
de burgemeester, 
dames en heren,
Het is 5 mei: een dag van vieren en een dag van bezinning. Ik heet  
u graag van harte welkom bij de start van de nationale viering van  
de bevrijding in Rotterdam, in Zuid-Holland. Welkom gasten uit  
Zuid-Holland, uit andere delen van ons land en niet in het minst onze  
vrienden van buiten Nederland.

We vieren de vrijheid en tegelijkertijd staan we stil bij de vraag wat vrijheid  

eigenlijk betekent. Plechtige en feestelijke momenten wisselen elkaar af.  

En dat alles in variatie op het pakkende thema ‘Solidariteit: de ruggengraat  

van vrijheid’.

Ik spreek mijn grote dank uit in de richting van iedereen die een bijdrage 

aan het programma levert of heeft geleverd. Niet in de laatste plaats doel ik 

daarbij op alle ZuidHollanders in tientallen gemeenten die in de aanloop naar  

5 mei hebben meegedaan aan tal van activiteiten. Betrokken, mag ik zeggen 

solidaire, burgers die er hard aan hebben gewerkt om deze dag tot een serieus 

feest te maken in de hele provincie; u ziet het straks op film.

We staan vandaag met elkaar stil bij het belang van vrijheid, grondrechten 

en democratie. Dat is belangrijk, want vrijheid is geen vanzelfsprekendheid en 

ook geen rustig bezit. Vrijheid is nooit ‘vrij’. Daar moet voortdurend aan worden 

gewerkt. Leven in een rechtsstaat vraagt van ons dat we de waarden die wij als 

samenleving belangrijk vinden benoemen, onderhouden en verdedigen. Als  

individu en als gemeenschap.

De term solidariteit komt van het Latijnse ‘solidare’ en betekent stevig  

maken, het samenvoegen van delen tot een sterk geheel. Het is, om met de  

socioloog Durkheim te spreken, een vehikel voor vooruitgang en een instru

ment van politieke stabiliteit. Concreter geformuleerd: solidariteit is sociale 

cohesie, de boel bij elkaar houden. Het is de notie van broederschap. En ook de 

Vrijheid
       is nooit

   vrij
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maatschappelijke gestalte van naastenliefde. Maar, is solidariteit ook echt de 

ruggengraat van vrijheid? Onze maatschappij is steeds pluriformer geworden, in 

de ruimste zin van het woord. Als solidariteit is ‘iets samenvoegen tot een sterk 

geheel’, dan ligt er voor ons allen in deze tijd van toenemend wijzijdenken een 

grote opdracht. Een opdracht om onze maatschappij een nieuw perspectief te 

geven. Om te binden wat ons scheidt in plaats van uit te vergroten waar we van 

elkaar verschillen. Zo bezien is het thema van onze 5 meiviering dit jaar scherp 

en treffend gekozen.

Ons land heeft in de loop van de geschiedenis een traditie en naam opge

bouwd als plaats waar de ander in nood welkom is. Ook staan we erom bekend 

dat we het zwakke en weerloze buiten Nederland steunen en helpen op eigen 

benen te leren staan. Dat beeld is echter aangetast.

Er zijn in onze samenleving onmiskenbaar tendensen naar meer nationalisme, 

naar verlangen naar homogeniteit van de natie. Daarbij is minder plaats voor 

de echte ander, de mensen die we niet kennen, die niet op ons lijken, die niet 

hetzelfde zijn of denken zoals wij. Zo 

laten we de angst voor het vreemde 

prevaleren, waardoor we feitelijk 

geen vrijheid winnen, maar inperken.

Ik ben geen cultuurrelativist. Het 

is uitermate belangrijk vast te stellen 

welke je wortels zijn en die te kennen 

en te koesteren. Die kennis is nodig 

om te bepalen waar de grenzen tus

sen identiteiten en culturen liggen. 

Net zo goed is het cruciaal dat  

verschillende groepen in de samen

leving elkaars eigen ruimte duur

zaam respecteren. Alleen zo ontstaat 

voldoende basis en vertrouwen om de 

dialoog aan te gaan.

‘Aan 
vrijheid 
moet 
worden 
gewerkt’
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Op die manier kan de angst, met bijbehorende geldingsdrang, omslaan in 

de bereidheid echt naar elkaar te luisteren, elkaar in de ogen te kijken en de 

hand te schudden. Alleen door communicatie tussen mensen kan gemeenschap

pelijkheid ontstaan. En wederzijdse erkenning van de grondrechten van de an

der, uitmondend in binding en betrokkenheid.

Zo maakt de ander ons vrij, waardoor we ons individueel kunnen ontplooien 

en uiteindelijk samen sterker worden. Zo wordt solidariteit echt de ruggengraat 

van vrijheid, die zich in de volle betekenis kan ontvouwen.

Ik zei het u al: aan vrijheid moet worden gewerkt. Dat is gemakkelijker gezegd 

dan gedaan. Maar wel ongelooflijk de moeite van het proberen waard. Daarom 

is dit een belangrijke dag. Dit is het uitgelezen moment om met elkaar stil te 

staan bij de vraag wat vrijheid betekent en hoe we invulling kunnen geven aan 

solidariteit. Alleen als we solidair zijn en blijven, heeft het vieren van de vrij

heid echt betekenis. Op 5 mei reiken we daarom elkaar de hand; misschien voor 

een vrijheidsdans, misschien voor een 

goed gesprek. Ik hoop en verwacht 

dat we  

met de organisatie van de start van  

de viering hier in ZuidHolland een 

positieve impuls geven aan de feeste

lijkheden en de serieuze momenten 

in alle gemeenten in de provincie.  

Ik wens u vandaag veel plezier én 

ruimte voor bezinning toe.
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Bloeiende             
    Duin- en 
Bollenstreek

Toespraak van Jan Franssen, Commissaris van de 

Koningin in Zuid-Holland, bij de thema-avond ‘Fusie 

van gemeenten in de Duin- en Bollenstreek of juist niet’ 

van de Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek, 

Noordwijkerhout

29•11•2011
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Dames en heren,
Hartelijk dank voor de uitnodiging om op deze thema-avond te spreken.
Toen uw voorzitter mij voor deze bijeenkomst uitnodigde, heb ik eerlijk 
gezegd niet direct ‘ja’ gezegd. Vanuit afdelingen van politieke partijen 
ben ik dit jaar al vaker gevraagd om een inleiding te houden bij  
discussieavonden over de bestuurlijke organisatie in dit gebied.
Die verzoeken heb ik steeds beleefd naast mij neergelegd omdat ik het 
lokale politieke proces ongestoord zijn werk wil laten doen. Maar de 
uitnodiging van het Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek was anders.  
In mijn periode als Commissaris van de Koningin heb ik op meerdere 
plaatsen in deze provincie gezien dat een zakelijk, niet vooringenomen 
debat over de bestuurlijke toekomst van een regio niet zelden vanuit 
het georganiseerde bedrijfsleven wordt geëntameerd. Ik begreep dat u 
als ondernemersvereniging vanavond ook een debat wilt organiseren 
waarin de ontwikkelingen en de uitdagingen voor de Bollenstreek  
voorop staan.

Daarom ben ik  na de zojuist geschetste korte reflectie  met overtuiging op 

uw uitnodiging in gegaan. Ik zal hier vanavond geen stelling nemen, maar ge

dachten en vragen voor de discussie opwerpen. Dit onder de titel: ‘De kracht van 

de Duin en Bollenstreek’. 

U zit hier, dames en heren, in een bijzonder gebied. De Duin en Bollen

streek is een regio met een eigen cultuur en een specifieke economische  

structuur. Sinds 2004 is de Duin en Bollenstreek onderdeel van het samen

werkingsverband Holland Rijnland, dat zich manifesteert met de slogan ‘Waar 

de Randstad tot bloei komt’. 

Uit die slogan spreekt een belangrijke ambitie: het duidelijker positioneren van 

de regio in de Randstad. Laten we daarom eens kijken wat er om u heen gebeurt. 

Zowel ten noorden als ten zuiden van dit gebied zien we dat grote steden naar 

elkaar toegroeien. Specifiek gaat het om de dubbelsteden AmsterdamAlmere en 

RotterdamDen Haag die zich presenteren als zogenaamde metropoolregio’s. In 

beide gevallen is de samenwerking nog in opbouw en zoeken de twee steden hoe 

ze de metropoolvorming werkelijk inhoud kunnen geven. Maar de beweging is 

ingezet en heeft ontegenzeggelijk energie. 

Bloeiende             
    Duin- en 
Bollenstreek
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Het kabinet heeft de ontwikkeling van de metropoolregio’s vorige maand bij

voorbeeld ook als vertrekpunt genomen bij keuzes in de Visienota ‘Bestuur en 

Bestuurlijke Inrichting’, met in de Noordvleugel een andere uitkomst dan in de 

Zuidvleugel. De uiteindelijke keuzes in die nota zijn trouwens direct van alle 

kanten bekritiseerd, maar dat doet er nu even niet toe; feit is dat de Duin en 

Bollenstreek zich op een positie tussen de twee metropoolregio’s zal moeten 

instellen. Daarbij komen vragen op als: 
n  Wil de Duin en Bollenstreek de bijzondere potentie van verbindingsschakel 

tussen beide metropoolregio’s benutten?
n   Kan deze regio die verbindingsschakel op dit moment wel zijn?
n   Wat betekent de ontwikkeling van metropoolregio’s voor de samenwerking 

tussen de gemeenten in dit gebied?
n   Wat is het eigen profiel van de Duin en Bollenstreek?

Op dat eigen profiel zoom ik nader in. Waar zit de kracht van de Duin en  

Bollenstreek? Om die kracht te benoemen leg ik u graag een conclusie van de in

ternationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  de 

OESO  voor. De OESO constateerde in 1998 dat economische activiteiten die ont

staan op basis van bodemgesteldheid en klimaat een bron zijn van duurzame 

werkgelegenheid. Op die plaatsen zijn 

economische en sociale structuren 

ontstaan die stevig zijn verankerd in 

de samenleving. De bevindingen van 

de OESO lijken de Duin en Bollen

streek op het lijf geschreven. Dit ge

bied is tot ver over onze landsgrenzen 

bekend vanwege de bollenvelden en 

de mogelijkheden voor recreatie en 

toerisme. De bollenteelt is van ouds

her in deze streek aanwezig; de  

wortels daarvan gaan terug naar de 

‘tulpenmanie’ uit de Gouden Eeuw. 

Al in die tijd bleken het zeeklimaat 

en de zandgronden in dit gebied 

uitermate geschikt voor de bloembol

lenproductie. Samen met de zee en 

de duinen trekken de bollenvelden 

tegenwoordig ook veel recreanten, 
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toeristen en congresgangers naar dit gebied. Bollenteelt en toerisme zijn  

daarmee sterke pijlers onder de regionale economie. Met uitstraling naar  

de bouw en dienstverlenende sectoren, zoals transport, horeca en de  

uitzendbranche. Met dit alles heeft u hier een economische structuur die  

een stevige basis heeft.

Maar de OESO constateerde meer. De boodschap uit 1998 was tevens dat 

overheden hun traditionele clusters niet alleen moeten koesteren, maar ook 

voortdurend moeten ontwikkelen. Op dit punt wil ik zowel lokale bestuurders 

als ondernemers in de zaal de vraag voorleggen of u de afgelopen jaren wel vol

doende alert bent geweest. De OESOanalyse blijkt nog steeds actueel. Afgelopen 

zomer publiceerde de Rabobank weer haar jaarlijkse Regio Top 40. Dit is een 

ranglijst waarin alle Nederlandse regio’s staan geordend op de economische 

prestaties van het regionale bedrijfsleven. De Rabobank berekent de scores aan 

de hand van een aantal indicatoren voor economische groei en economische 

kracht in het afgelopen jaar. In de Regio Top 40 over 2010 valt de slechte score 

van de Agglomeratie Leiden en Bollenstreek op: deze regio staat op de 37e 

plaats. Het beeld ziet er niet veel beter uit wanneer we naar het gemiddelde over 

de afgelopen vijf jaar kijken: ook in die ranglijst van economische prestaties 

staat deze regio bij de laatste vijf. Als 

oorzaak voor deze zwakke positie 

wijst de Rabobank erop dat de econo

mie van dit gebied steeds meer drijft 

op nonprofitsectoren als zorg en 

overheid. Uit andere analyses, bijvoor

beeld die van de Kamer van Koophan

del en de zogenoemde SWOTanalyse 

die het onderzoeksbureau Ecorys 

enkele jaren geleden in opdracht van 

het bedrijfsleven uit de Duin en  

Bollenstreek heeft verricht, komen 

nog enkele structurele zwaktes naar 

voren. Zo is vastgesteld dat het toe

risme in dit gebied te sterk op het 

voorjaar leunt, de profilering van de 

economische kracht van het bollen

complex te zwak is en de bestuurlijke 

versnippering de benutting van de 

economische potenties hindert.

‘Waar de 
Randstad 
tot bloei 
komt’
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In die conclusies herken ik veel. Ik ken de Duin en Bollenstreek als een 

regio vol hardwerkende ondernemers. Er zijn hier veel familiebedrijven, die al 

generatie op generatie in dit gebied hun boterham verdienen. 

Ook de lokale bestuurders zijn zeer actief en betrokken. Maar als ik het geheel 

bekijk, zijn alle inspanningen te versplinterd. Bij de provincie hebben we bij

voorbeeld weinig van u gemerkt bij het opstellen van onze economische agenda 

Zuidvleugel. Uit Greenport Holland  het overkoepelend orgaan van het tuin

bouwcluster  horen we geluiden dat de Bollenstreek daar niet heel sterk op de 

kaart staat. En in de Regionale Structuurvisie 2020 van Holland Rijnland benoe

men de gemeenten zelf het dilemma dat deze regio geen eenduidig recreatief 

profiel heeft. Kortom: dit gebied heeft ontegenzeggelijk historische kracht, maar 

heeft het ook toekomst? Is het niet zo dat u de grote economische potenties van 

dit gebied met krachtenbundeling veel beter kunt benutten?

Ik leg u hiervoor langs de lijnen van de inhoud graag enkele prikkelende 

gedachten voor. Is de bollenteelt in dit gebied op de langere termijn wel een 

sterke speler? Wetend dat het productieareaal van de bollensector zich meer 

zal verplaatsen naar perifere gebieden als de kop van NoordHolland, Flevoland 

en Drenthe? En de tuinbouw in de 

Randstad zich in toenemende mate 

concentreert in de twee metropool

regio’s: de Greenport Westland

Oostland in de metropoolregio 

RotterdamDen Haag en de Greenport 

Aalsmeer in de metropoolregio  

Amsterdam.

Zit de toekomst van de bollensector 

in de Duin en Bollenstreek niet meer 

in slimme combinaties van uw agrarische structuur met de recreatie? Met die 

koppeling kunnen de kwaliteiten van de kust, het bollengebied, de landgoede

ren, het veenweidegebied en de plassen bij Warmond worden verenigd tot één 

krachtig ruimtelijk profiel. Verder verenigt dit profiel niet alleen de recreatieve 

kwaliteiten, maar biedt het tevens de mogelijkheid van sturing op een hoog 

kwalitatief woonmilieu.

‘Er zijn 
hier veel 
familie- 
bedrijven’
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Op dit soort inhoudelijke uitdagingen ontstaat alleen regionale slagkracht als 

niet alleen ondernemers, maar ook lokale politici hun krachten bundelen. Aan 

deze noodzaak voegen de door het kabinet ingezette verdere decentralisaties 

van taken naar gemeenten weer een nieuwe dimensie toe. Alleen met voldoende 

bestuurskracht kunnen gemeenten de komende decentralisaties opvangen en 

omzetten in kansen.

Voor het debat over de bestuurlijke organisatie in dit gebied heeft het 

college van Noordwijk twee weken geleden een interessante discussienota vast

gesteld. Ik hoop dat ook andere gemeenten uit de Duin en Bollenstreek vanuit 

zo’n gedegen analyse naar hun bestuurlijke toekomst gaan kijken, maar vooral 

dat de gemeenten deze discussie ook met elkaar gaan voeren. Met vereende 

krachten kan de Duin en Bollenstreek immers niet alleen de landschappelijke 

en economische potenties van dit ge

bied versterken, maar ook een duide

lijke eigen positie innemen tussen de 

metropoolregio’s AmsterdamAlmere 

en RotterdamDen Haag. In dit krach

tenveld tussen de twee metropoolre

gio’s heeft trouwens ook Leiden haar 

toekomst nog onvoldoende scherp in 

het vizier. De Duin en Bollenstreek 

moet verder in het oog houden dat 

ten oosten van Leiden  door fusie van 

Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en 

Boskoop  over twee jaar een nieuwe 

gemeente ontstaat die een eigen rol 

in Holland Rijnland gaat opeisen. 

Ook deze ontwikkelingen vragen erom dat deze streek haar profiel veel scherper 

benoemt en invult. Om op die manier uw historische kracht om te zetten in 

kansen voor de toekomst. Ik hoop u enige gedachten voor de discussie van van

avond te hebben aangereikt en ben zeker ook benieuwd naar de visie vanuit de 

ondernemers.

Dank u.

‘Historische 
kracht om- 
zetten in 
kansen 
voor de 
toekomst’
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Schoner            
  winst-
gevender

Openingswoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin 

in Zuid-Holland, bij het seminar ‘Industrial Biotechnology: latest 

developments and opportunities’ te Shanghai

14•6•2010

en 
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Schoner            
  winst-
gevender

Dames en heren,
Waar ook ter wereld - in Europa, de Verenigde Staten of hier in Shang-
hai; we zien het eigenlijk allemaal wel aankomen: de beschikbaarheid 
van olie is niet meer vanzelfsprekend. Deskundigen verwachten dat de 
wereldwijde olieproductie ergens tussen 2015 en 2020 haar maximum 
zal bereiken. In de sector bestempelt men dit productieplafond als de 
‘Peak Oil’. Tegelijkertijd leiden groei van de wereldbevolking en de  
stijgende welvaart voor verdere toename van de vraag naar fossiele 
grondstoffen. Die vraag stijgt het sterkst in opkomende landen. Deze 
regio is daar hét voorbeeld van: het International Energy Agency (IEA) 
voorziet dat China en India de komende 25 jaar zullen zorgen voor  
ongeveer de helft van de groei van de mondiale vraag naar energie.  
De drijvende kracht achter de stijgende vraag naar fossiele grondstoffen 
komt trouwens niet alleen voort uit onze energiebehoefte; olie wordt 
ook steeds vaker ingezet als grondstof voor producten als plastics,  
chemicaliën en medicijnen.

Dit zijn de trends voor de komende jaren. De stagnerende productie en 

de stijgende vraag bepalen de oliemarkt. Dit leidt tot hogere prijzen en  nog 

belangrijker  tot toenemende afhankelijkheid van een beperkt aantal insta

biele olieproducerende regio’s. Daarmee dreigt de beschikbaarheid van fossiele 

brandstoffen een potentiële bron van spanning en conflict te worden. In Europa 

herinneren regeringsleiders zich maar al te goed hoe Rusland enkele jaren  

geleden de gaskraan naar Oekraïne dichtdraaide, waarmee ook de toevoer naar 

Europa stopte.

Het is nu tijd om de verandering in te zetten. Een paradigmawisseling is 

nodig, maar niet alleen op basis van strategische, markttechnische en geopoli

tieke overwegingen. Ook de steeds snellere verandering van ons klimaat maakt 

dat energietransitie bovenaan onze agenda moet staan. Alternatieve energie 

zal de fossiele brandstoffen meer en meer vervangen. Dat gaat echter niet van 

vandaag op morgen. Daarom zijn ook investeringen in energiezuinige technolo

gieën, energiebesparende maatregelen en innovatie van productieprocessen van  

levensbelang. 
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Het is onvermijdelijk dat we onze productiemethoden duurzaam hervormen en 

de overstap maken van een economie die gebaseerd is op fossiele brandstoffen 

naar een biobased economy. Dit is een economie waarin bedrijven biomassa  

gebruiken als grondstof voor productie van brandstoffen, chemicaliën, kunst

stoffen en energie. Een groot bijkomend voordeel van productieprocessen op 

basis van groene grondstoffen in plaats van olie is dat deze processen vrijwel 

CO2neutraal zijn en daarmee kunnen bijdragen aan de verlaging van de uit

stoot van broeikasgassen.

Het doet me goed dat hier vandaag zowel Chinese als Nederlandse specialis

ten uit het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen bijeenkomen om te spreken 

over kansen die innovaties op het gebied van biotechnologie en microbiologie 

bieden bij de transitie naar een biobased economy. Ik verwacht van dit seminar 

een vruchtbare uitwisseling van kennis en ervaring. Van oudsher behoort  

Nederland tot de landen met de beste 

logistiek, hoogwaardige infrastructuur 

en uitstekend onderwijs. Het weten

schappelijk niveau is hoog. Dit levert 

Nederland een unieke uitgangspositie 

op om voorop te lopen bij de noodzake

lijke omslag naar een biobased econo

my. Met name de Delta van de provincie 

ZuidHolland kent een sterke concentra

tie van kennis en bedrijvigheid op het 

gebied van chemie, logistiek, energie 

en agrarische productie. Onze provincie 

wordt gezien als de motor van de  

Nederlandse economie. In dit gebied be

vindt zich niet alleen de grootste haven van Europa, maar ook de sterkste tuin

bouwsector ter wereld, internationale chemische bedrijven en gerenommeerde 

kennisinstellingen zoals de Technische Universiteit Delft. En de verbindingen 

met het Europese achterland zijn uitstekend.

Partijen in deze regio hebben de ambitie zich te ontwikkelen tot de interna

tionale koploper van de industriële biotechnologie. Samenwerking tussen  

bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden heeft er inmiddels toe geleid  

dat een cluster is ontstaan dat zowel in omvang als in concentratie van  

innovatiekracht doet denken aan Silicon Valley. Net als in dat wereldberoemde 

gebied jaagt de publiekprivate samenwerking in ZuidHolland vernieuwingen 

‘Energie- 
transitie 
moet 
bovenaan 
agenda 
staan’
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aan  door uitwisseling van kennis en ideeën, het aan elkaar  

koppelen van partijen, het delen van risico’s, een programmatische aanpak en 

het leggen van de verbinding met ontwikkelingen elders. Daarmee is de opbouw 

van een biobased economy al begonnen. Verschillende bedrijven  waaronder 

DSM dat vandaag ook een presentatie zal geven  zetten op beperkte schaal al 

enzymen in bij de productie van chemicaliën uit biomassa. Voor verdere ont

wikkeling van deze processen hebben Nederlandse onderzoeksinstellingen en 

bedrijven onder andere het onderzoeksprogramma BEBasic opgezet. Het doel 

van dit programma met een totaal budget van 120 miljoen euro  dat door de 

Nederlandse regering voor vijf jaar voor 50 procent wordt ondersteund  is het 

ontwikkelen van technologieën waarmee uit groene grondstoffen brandstoffen, 

chemicaliën en bioplastics worden gemaakt. Veel van de ontwikkelingen zullen 

worden geconcentreerd op het internationale Science Park ‘Science Port  

Holland’ bij Delft.

Bij de ontwikkeling van industriële biotechnologie moeten we het  

hebben van onze eigen innovatieve kracht, maar liggen vooral ook kansen in 

samenwerking. Vandaag zoeken wij op dit seminar samenwerking met Chinese 

kennisinstellingen en industrieën. Wij willen u van harte uitnodigen mee te 

doen aan de biotechnologische kennisontwikkeling in Nederland. Uw land, dat 

economisch sterk groeit en veel nieuwe industriële faciliteiten ontwikkelt, heeft 

baat bij productieprocessen die minder afhankelijk zijn van fossiele brandstof

fen. Investeren in biobased technologieën zorgt niet alleen voor meer energie

zekerheid, maar maakt uw productiesectoren schoner, duurzamer en winstge

vender.

De ontwikkeling van China is adembenemend. Ik stel dat bij elk bezoek dat 

ik hier breng opnieuw vast. Uw ambitie is om in 2020 te behoren tot de top5 

van de kennislanden. Daar werkt u heel hard aan. China is een sterke speler bij 

het vormgeven van toekomstige ontwikkelingen, zoals de overgang naar een 

duurzame economie. Ook Nederland behoort op dit gebied tot de wereldtop en 

wil die positie verstevigen. Samenwerking helpt ons allebei verder. Ik verklaar 

het seminar ‘Industrial Biotechnology: latest developments and opportunities’ 

voor geopend en wens u een inspirerende en vruchtbare dag toe.

< terug naar inhoud



Leiderschap, vertrouwen & draagvlak 38

 

Spontane
Commissaris

Herdenking van Schelto Patijn, Commissaris van 

de Koningin in de provincie Zuid-Holland van 

1984 tot 1994, door Jan Franssen, Commissaris 

van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, 

tijdens de vergadering van Provinciale Staten 

van Zuid-Holland

19•9•2007
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Mevrouw Patijn, 
dochter Mariëtte, leden 
van Provinciale Staten, 
dames en heren,
Ze zullen merken dat Zuid-Holland er is, zei Schelto Patijn bij zijn  
afscheid als lid van de Tweede Kamer. Hij had zich voorgenomen de  
belangen van de provincie Zuid-Holland, waar hij op 16 juni 1984  
aantrad als Commissaris van de Koningin, als actief ambassadeur te  
behartigen. De tijd is voorbij dat Wiegel en Vonhoff, de toenmalige 
CdK’s in Friesland en Groningen, maar hoeven te kikken, voegde hij er 
strijdlustig aan toe. Hij had er zin in, kende de provincie goed en wilde 
wel eens zien hoe de voorstellen en wetten die door Tweede Kamer 
werden gemaakt in de praktijk werden uitgevoerd. Zo trad hij in de 
voetsporen van zijn overgrootvader Jacob Gerard Patijn die het ambt 
van Commissaris bekleedde van 1900 tot 1911.

In de profielschets die Provinciale Staten opstelde na het aangekondigde 

vertrek van CdK Maarten Vrolijk stond als eerste eis dat de nieuwe Commissaris 

het ambt zo’n tien jaar moest vervullen. En dat heeft Schelto Patijn gedaan. Per 

1 juni 1994 maakte hij de overstap naar het burgemeesterschap van Amsterdam. 

ZuidHolland wuifde hem uit met weemoed en met dankbaarheid. Als hij langer 

had willen blijven, zou dat zeer welkom zijn geweest. In die tien jaren had  

Schelto Patijn zich niet alleen een goed ambassadeur van de provincie getoond. 

Hij was ook een belangrijke spil in Gedeputeerde Staten geworden, een inspire

rende voorzitter van Provinciale Staten en een geliefde CdK bij de medewerkers 

van ZuidHolland. Hij had bewezen niet alleen aan de eerste eis in de profiel

schets te voldoen, maar ook aangetoond de andere gevraagde eigenschappen 

te bezitten. Patijn was een actieve bestuurder binnen en buiten de provincie, 

in staat om bestuurlijke contacten te onderhouden met het bedrijfsleven en hij 

had oog voor maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en vernieuwing. 

Vandaag herdenken wij Schelto Patijn vanuit die herinnering en wij gedenken 

hem met eerbied en respect.
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Het is meer gememoreerd, maar ook ik kan er niet om heen. Schelto Patijn 

was een zeer aardige en aimabele man. Zijn ontwapenende glimlach en pret

oogjes waren de uitdrukking van zijn bijzonder grote toegankelijkheid. Volgens 

velen, ook mensen die hem hier in de provincie hebben meegemaakt, één van 

zijn handelsmerken. Hij verstond de kunst om medewerkers, die toch tegen de 

Commissaris opkeken, op hun gemak te stellen, waardoor een gesprek al snel 

kon gaan over de zaken die hij belangrijk vond of over dingen die hij wilde  

weten. Daarbij stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken.

Patijn hield ervan een wat extreem standpunt in te nemen, wat veel mede

werkers aanvankelijk enigszins huiverig maakte. Later bleek dat zijn manier van 

doen vooral was bedoeld om zijn eigen oordeel te vormen en een goed debat te 

voeren. Hij genoot van debatten, maar bezat ook diplomatieke gaven. Die  

manifesteerden zich nadrukkelijk toen een aantal boze boeren met tractoren 

naar Den Haag kwam. Toen de trekkers op de trappen van het Provinciehuis 

stonden, bood Patijn de agrariërs koffie, cake en een luisterend oor. Vervolgens 

ging hij in gesprek zonder toezeggingen te doen. De boeren vertrokken weer, 

blijkbaar tevreden gesteld en Patijn bracht hun zaak in het Provinciehuis aan de 

orde.

Schelto Patijn was een Commis

saris die van formaliteiten en proto

collen niet veel moest hebben. Dat 

paste niet bij zijn spontane manier 

van doen. Het was al snel: zeg maar 

Schelto. Ook zijn werkbezoeken aan 

gemeenten waren liefst zo informeel 

mogelijk, zonder officiële ontvang

sten, maar vol met boeiende gesprek

ken. Dat was, naast het feit dat hij 

altijd voor ze klaar stond, één van de 

redenen dat de burgemeesters in de 

provincie met hem wegliepen. Zelfs 

in aanwezigheid van de koningin, als 

de regie strakker was, gebeurde er wel 

eens iets wat niet in het draaiboek 

stond. Een keer zag hij in het publiek 

een klein meisje van een jaar of vijf, 

tilde het kind plotseling op en liep er, 

dwars door het protocol, rechtstreeks 

‘Ze 
zullen 
merken 
dat 
Zuid-
Holland 
er is’
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mee naar de majesteit. Patijn beschouwde zich, hoewel benoemd door de kroon, 

in de eerste plaats vertegenwoordiger van de provincie. Nevenfuncties had hij, 

zoals de meeste Commissarissen, voldoende, maar die mochten wat hem betreft 

niet ten koste gaan van zijn tijd voor de provincie. En hij wilde uitsluitend  

onbezoldigde nevenactiviteiten. Uiteraard had Patijn rijkstaken, zoals de  

burgemeestersbenoemingen, maar in de dagelijkse praktijk was hij niet de 

toezichthouder van het rijk, integendeel. Hij vulde zijn ambt in als collegiaal 

bestuurder en dat was in die jaren nog zeker geen gebruik.

Als het goed uitkwam voor ZuidHolland schakelde hij zijn hele netwerk 

in. Zeer geregeld was hij op het Binnenhof te vinden en niet om oude herinne

ringen op te halen. Toen het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer klaar was, 

bracht Patijn een bezoek aan zijn oude vrienden van de veiligheidsdienst.  

Dat leverde hem een pasje op, zodat hij niet voor gesloten deuren kwam te 

staan. Op belangrijke recepties, diners en bijeenkomsten hanteerde hij een 

boodschappenlijstje, zodat hij precies wist wie hij met welke vraag of probleem 

moest benaderen. Voor dat boodschappenlijstje had hij een speciaal mapje. Op 

zijn bureau in het Provinciehuis had Patijn nog twee lijstjes liggen. Eén met 

mensen die hij zakelijk moest bellen en de andere met namen van mensen die 

hij vanuit zijn persoonlijk netwerk 

moest spreken. Vaak zat hij urenlang 

aan de telefoon. Bij zijn afscheid van 

de provincie onthulde Patijn hoe hij 

bij zijn lobbywerk opereerde. Je moet 

nooit een minister rechtstreeks bena

deren, zei hij, want dan zeggen ze dat 

ze er met hun ambtenaren over zul

len spreken. Dan zijn de ambtenaren 

beledigd en is de zaak van tafel. Beter 

is het tegen de ambtenaar te zeggen 

dat je de minister iets gaat voorleg

gen. Die ambtenaar zal dan veel snel

ler positief reageren.

Zo komt er een klein krabbeltje bij de 

minister: hedenmiddag zal de CdK u 

bellen etc. Het is heel simpel en het 

werkt, doe er uw voordeel mee, luidde 

zijn advies.
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Ook al was hij volop bezig als ambassadeur voor ZuidHolland, het ging hem er 

niet om de provincie in de kijker te spelen. Patijn was van mening, net als veel 

van de toenmalige gedeputeerden, dat de provincie vooral wat zij noemden 

‘erende’ taken had: initiëren, stimuleren, coördineren, enzovoorts. Net als nu 

speelde ook in die jaren de kwestie van de zichtbaarheid van het middenbe

stuur. Op de vraag van een journalist of provincies niet meer aan de weg moes

ten timmeren, antwoordde Patijn: 

‘Moet ik dan gaan zeggen: je moet bij 

de provincie wezen (...) De mensen 

weten best wanneer ze bij de pro

vincie moeten zijn. En anders weten 

de gemeentebesturen het wel. Dat 

de provincie bij de burger niet leeft, 

daar lig ik niet wakker van.  

Dat is alleen maar een teken dat het 

goed gaat.’

Voor een politiek dier als Schelto 

Patijn was het niet altijd gemakkelijk 

functioneren in het college van  

Gedeputeerde Staten. Als hij zich te 

nadrukkelijk met de portefeuille van 

de gedeputeerden bemoeide, werd hem duidelijk gemaakt dat dat niet de bedoe

ling was. Eén van de PvdAgedeputeerden moest wel eens als bemiddelaar optre

den tussen Commissaris Patijn en een gedeputeerde.  

Een enkele keer liep hij in de pers voor de troepen uit. Dat was om de discus

sie te stimuleren, zei hij daarover. Patijn was het er overigens mee eens dat de 

gedeputeerden de eerste politieke viool speelden. Waar mogelijk ondersteunde 

hij ze, met raad en ook met daad. Regelmatig legde hij zijn hand op de schouder 

van een collegelid en informeerde of alles goed ging.

In de GSvergadering had hij veel gezag en discussieerde hij volop mee, soms 

met zoveel vuur dat hij te lang van stof werd. Dan lukte het hem slecht een  

einde aan zijn betoog te maken. Uiteraard was hij, als gepromoveerd jurist,  

geïnteresseerd in alles wat maar een juridische invalshoek had. Zo keek hij ook 

naar GSstukken, opbouwend kritisch.

Als hij op werkbezoek ging, werd altijd even met de gedeputeerden overlegd of 

er zaken waren die hij aan de orde moest stellen. Bij bezoeken van de koningin 

stelde Patijn zich bescheiden op. Als het onderwerp beter paste in de portefeuil

‘Het is 
heel 
simpel 
en het 
werkt’
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le van een gedeputeerde, dan drong hij zich nooit op. Alleen bij werkbezoeken 

aan Rotterdam of Den Haag gaf het voltallige college van GS acte de présence.

Kort na zijn aantreden als CdK stelde Schelto Patijn het zogenoemde senio

renoverleg in. Elke maand werd onder zijn leiding door de fractievoorzitters van 

de politieke partijen op informele wijze vergaderd, voordat Provinciale Staten 

in zijn geheel bijeen kwamen. Aan deze informele contacten hechtte Patijn veel 

waarde. Dan was het geen ‘dames en heren fractievoorzitters’, maar ‘jongens, 

hebben jullie nog wat?’ In Provinciale Staten zelf ging het er een stuk formeler 

aan toe.

Patijn bewaakte de orde redelijk strak, maar zorgde er ook voor dat de Statenle

den voldoende ruimte kregen voor discussies. Hoewel het dualisme destijds nog 

niet wettelijk was ingevoerd op provinciaal niveau, stimuleerde Schelto Patijn 

waar mogelijk de eigen rol van Provinciale Staten. Alleen als de commissieverga

deringen plenair nog eens dunnetjes werden overgedaan, greep hij wel in. Hoe

wel hij een vergadertijger was, duurde de vergaderingen van Provinciale Staten 

hem wel eens te lang. Dan moest hij, zo liet hij weten, even gaan telefoneren.

Soms waren dat heel lange telefoontjes. Of hij combineerde het voorzitten met 

het lezen van stukken of de krant. Daarbij miste hij naar verluidt nooit de gang 

van de debatten. Ook bij stemmingen heeft hij zich in al die tien jaren nooit ver

gist. Schelto Patijn was een meesterlijk voorzitter.

In de tien jaren van zijn commissariaat zijn te veel onderwerpen gepas

seerd om hier te noemen. Ik noem enkele zaken waarbij Schelto Patijn sterk 

betrokken was. In de eerste plaats de economische situatie in Nederland en 

in ZuidHolland in die jaren. Bij zijn aantreden zei Patijn dat hij zich ernstig 

zorgen maakte over de grote werkloosheid die destijds heerste. In ZuidHolland 

was 14,5 procent van de beroepsbevolking zonder baan. Hij verdiepte zich in de 

problemen en kansen voor bedrijven en maakte zich boos in de richting van het 

rijk, dat per se de verhuizing van de PTT van Den Haag naar Groningen wilde 

doorzetten. Patijn voerde de lobby voor compensatie voor zijn provincie aan. 

Hij liet duidelijk merken dat hij zich door het kabinet voor de gek gehouden 

voelde toen bleek dat een aangenomen Kamermotie, waarin die compensatie 

voor Den Haag werd gevraagd, niet tot uitvoering kwam. Een ander onderwerp 

dat hem na aan het hart lag, was de manier waarop Nederlanders omgingen 

met allochtonen. Hij was een hartstochtelijk bestrijder van discriminatie. Vanuit 

die optiek maakte hij zich oprecht zorgen over het feit dat steeds meer jongeren 

zich van de politiek afkeerden. Als dat doorzet, zijn we terug in de jaren dertig, 
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zo stelde hij. Volgens Patijn was het opkomend racisme een extra reden om de 

grote sociaaleconomische problemen van de provincie aan te pakken. Patijn 

had ook sterke betrokkenheid bij de bestuurlijke organisatie van de provincie en 

de Randstad. Wij weten allen dat daarover al tientallen jaren discussies worden 

gevoerd, tot op de dag van vandaag. Ook in het decennium dat Patijn hier als 

Commissaris actief was, ging het debat door. 

Bij zijn aantreden als Commissaris was net bekend geworden dat de opde

ling van ZuidHolland niet doorging.

Zoals u weet was het destijds de bedoeling om het Openbaar Lichaam Rijnmond 

verder te laten gaan als aparte provincie. Twintig jaar lang was daar niet alleen 

over gesproken, maar ook echt aan gewerkt. Tal van provinciale taken waren al 

overgeheveld naar Rijnmond. Patijn was, zo stak hij in zijn installatierede niet 

onder stoelen of banken, een voorstan

der van de splitsing. Hij beschouwde 

de afgelasting daarvan dan ook als een 

nederlaag voor diegenen die voorstan

der waren van een nieuwe bestuurs

structuur. En hij zag het niet doorgaan 

van de provincie Rijnmond als een 

uitdaging voor ZuidHolland om, zoals 

hij zei, te bewijzen wat wij waard zijn. 

Twee jaar lang werd toegewerkt naar 

de integratie van Rijnmond in de pro

vinciale organisatie. Er werd in die tijd 

veel vergaderd, zowel in Den Haag als 

in Rotterdam, en uiteindelijk, in 1986, 

was de klus geklaard. Maar stil werd het 

niet aan het bestuurlijke front. De discussies over de bestuurlijke organisatie in 

het westelijk deel van Nederland gingen maar door en in 1994, bij zijn afscheid, 

leek het er echt op dat Amsterdam, Rotterdam en wellicht ook Den Haag verder 

zouden gaan als stadsprovincies. Patijn toonde zich een warm voorstander van 

het versterken van de steden. De provincie ZuidHolland had, onder zijn bewind, 

al tal van bevoegdheden aan de grote steden overgedragen. Maar ook wilde hij 

het overblijvende deel van de provincie slagvaardiger maken. Zijn voorstel om, 

na invoering van de stadsprovincies, de resterende delen van Noord en Zuid

Holland samen te laten gaan, in wat hij noemde de Randstadprovincie Holland, 

‘Een 
bestuur 
is er om 
voor zijn 
bevolking 
te zorgen’
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maakte heel wat los. Toen hij vertrok naar Amsterdam was de verwachting dat 

hij de laatste burgemeester van die stad zou zijn, omdat aan het hoofd van de 

stadsprovincie een Commissaris zou worden benoemd, waar hij uiteraard de 

kandidaat voor was. Maar het liep weer anders.

Hij werd niet de laatste burgemeester van Amsterdam, net zo min als hij de  

laatste Commissaris van een ongedeeld ZuidHolland was.

Nu is hij niet meer.

Sinds zijn ziekte zich openbaarde heeft hij met alles wat in hem was  

gevochten voor herstel tot het moment dat hij besefte dat genezing niet langer 

mogelijk bleek. Toen aanvaardde hij zijn nadere einde zoals hij dat ook in  

bestuurlijke zin deed: vechten, maar niet tegen windmolens.

Zo stierf hij, ongeveer twee maanden voor zijn hoogbejaarde vader die eerder 

deze maand zijn aardse reis beëindigde.

U, mevrouw Patijn, heeft jaren betrokken en meelevend naast uw man midden 

in de samenleving gestaan. Een hecht koppel. Liefdevol naast elkaar. U blijft 

achter, dat doet pijn en geeft verdriet ook al zullen uw kinderen, kleinkinde

ren, familie en vrienden om u heen staan. Maar de wijze waarop van Schelto 

afscheid is genomen en hoe hij herinnerd wordt, is hopelijk een steun in de rug 

om de draad weer op te pakken.

Ik sluit af met twee citaten van Schelto Patijn.

Het eerste citaat dat ik wil aanhalen, geeft ons heel goed zicht op de  

manier waarop hij als bestuurder en als politicus in elkaar zat. Hij deed het niet 

voor zichzelf, maar vanuit een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij zei: 

‘Politici zijn en blijven vervangbaar, maar de zaak waar het om gaat niet.’  

Bij zijn afscheid onderstreepte hij dat nog eens door te zeggen dat een bestuur 

er is om voor zijn bevolking te zorgen. Wij kunnen vaststellen dat hij er alles 

aan heeft gedaan die opdracht, want zo zag hij het, in de provincie ZuidHolland 

uit te voeren.

En dat hij daar in is geslaagd. De provincie en al haar inwoners zijn  

Schelto Patijn daarvoor veel dank verschuldigd.
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Oefenen
    oefenen
  oefenen

Toespraak van Jan Franssen, Commissaris van de 

Koningin in de provincie Zuid-Holland, tijdens het 

congres: “Dijkring 14: Een doorbraak samen gedicht!”

4•2•2010
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Dames en heren,
Toen ik enkele maanden geleden het voorzitterschap van de Stuurgroep 
Dijkring 14 van mijn voormalige collega Harry Borghouts overnam, was 
er zeker sprake van een gespreid bedje. Op dat moment was er onder 
Borghouts’ leiding al zo’n twee jaar gewerkt aan de totstandkoming 
van het convenant dat vandaag wordt getekend. Als huidige voorzitter 
van de Stuurgroep spreek ik mijn dank uit aan mijn voorganger, maar 
niet minder aan alle andere betrokkenen. Het is in dit proces gelukt een 
unieke stap te zetten. Een stap van zowel de algemene als de functio-
nele kolom van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Een stap ook over de eigen grenzen heen. Vandaag bevestigen zes veilig

heidsregio’s, vijf waterschappen, drie regionale directies van Rijkswaterstaat en 

drie provincies de gemaakte afspraken gericht op het vormen van een gemeen

schappelijk waterbeeld, communicatie, bestuurlijke en operationele  

afstemming en evacuatie.

De aanpak van een calamiteit begint in Nederland van onderaf. Dit conve

nant is, zou je kunnen zeggen, een versterking van die beweging van onderaf. 

We kunnen, zo haak ik bij het thema van deze bijeenkomst aan, gerust spreken 

van een doorbraak in Dijkring 14. Maar, of dat betekent dat we de zaak ook heb

ben gedicht? De vraag stellen is hem beantwoorden. Want, dames en heren, ik 

vleide niet alleen neer in een gespreid bedje, ik stapte ook op een rijdende trein. 

Wat mij betreft op een trein die volop op snelheid blijft.

De dreiging die uitgaat van een waterramp staat anno 2010 weer goed op 

ons netvlies. Dat is wel eens anders geweest. Na de watersnoodramp van 1953 

zijn in de loop van de jaren de risico’s van overstromingen feitelijk buiten beeld 

geraakt. In het kader van de Deltawerken zijn de dijken verhoogd en zeearmen 

gesloten en vervolgens verklaarden we ons land veilig en gingen we door met  

andere prioriteiten. We werden weer wakker toen medio jaren negentig het  

water tot aan de rand van de rivierdijken stond. Dat was het moment dat de 

trein, om bij die beeldspraak te blijven, weer op gang kwam. Meer snelheid 

kwam er in na de orkaan Katrina en de verwoestende werking daarvan op  

New Orleans. Ik heb die ravage met eigen ogen gezien. De les van Katrina was 

Oefenen
    oefenen
  oefenen
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dat het juist een waterramp is die ons het hardste treft, want die is nietsont

ziend, vaak grootschalig, met gevolgen voor langere tijd. Daar komt bij, dames 

en heren, dat ook de rapporten over klimaatverandering en het daarop antici

perende rapportVeerman de noodzaak van doorgaan op snelheid hebben bena

drukt. Voor Nederland betekent de opwarming van de aarde dat we rekening 

moeten houden met een forse zeespiegelstijging en meer afvoer van rivierwater. 

Wij Nederlanders leefden lange tijd onvoldoende met het water, maar met alle 

bedreigingen die ons nu boven het hoofd hangen, is dat veranderd.

Op alle niveaus zijn we ons bewust 

van de gevaren. Dat vandaag niet 

alleen de ondertekenaars hier aanwe

zig zijn, maar straks ook de minister, 

is daarvan een illustratie. Zij tekent 

niet mee, maar is hier wel prominent 

spreker vanuit de systeemverant

woordelijkheid van BZK en haar  

nationale rol bij een grote overstro

ming in Dijkring 14.

Als er iets is dat ik heb geleerd, 

zeker ook als voorzitter van de Task

force Management Overstromingen, 

is het dat je nooit mag denken dat 

het maken van een bestuurlijke  

afspraak of het sluiten van een conve

nant het einde van het proces is. Aan 

papieren tijgers heb ik geen behoefte 

en ik weet zeker dat u dat mij met eens zult zijn. Waar ik wel sterk voor wil plei

ten, is samen te vatten in drie woorden: oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 

Met de handtekeningen van vandaag maken we in Dijkring 14 ook op dat gebied 

een doorstart. Ik weet dat in elke veiligheidsregio volop wordt geoefend en ook 

dat het programma vol is. Toch moet wat mij betreft het gevolg van het conve

nant zijn dat we inzetten op meer coördinatie en samenhang in oefeningen. 

Als dat leidt tot grootschaliger oefeningen in de komende jaren, ook met het 

nationale niveau, is dat een meerwaarde van het convenant, die niet te onder

schatten is. Ik zal mij hiervoor als voorzitter van de Stuurgroep Dijkring 14, die 

na vandaag niet wordt opgeheven, maar juist vanwege de noodzakelijke follow 

up doorgaat, hard maken.

‘Inzetten 
op meer 
coördina-
tie en 
samen-
hang in 
oefeningen’
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Rampen zijn niet te plannen, goede voorbereidingen daarop wel. Er is straks 

gelegenheid voor discussie en ik neem aan dat de dagvoorzitter mij toestaat een 

pittige stelling te poneren, waar we dan over door kunnen gaan. Die stelling 

luidt: om goed te kunnen oefenen in Dijkring 14 is de afsluiting van snelwe

gen ten behoeve van evacuatie onontkoombaar. Dames en heren, deze stelling 

verwijst naar wellicht de ergst denkbare overstroming. Daar moet je op zijn 

voorbereid, maar de realiteit is natuurlijk dat zich ook kleinschaliger proble

men zullen kunnen voordoen. Het is daarom goed dat iedere veiligheidsregio 

eigen bevoegdheden heeft en houdt en dat het de bedoeling is dat de normale 

bestuurlijke structuren worden benut. Dit convenant voegt daar de component 

bovenregionaal aan toe. Het is als het ware een functioneel dak boven Dijkring 

14. Ik waak ervoor, dat moge duidelijk zijn, dat we denken: het dak is dicht, 

we zitten droog. Ook het ergst denkbare moet op ons netvlies staan en mijn 

persoonlijke mening is dat daarbij het landelijk niveau direct in beeld moet 

zijn. Met een duidelijke commandostructuur met korte lijnen. In 2010 krijgt, zo 

schreef de minister van BZK enkele maanden geleden aan de Tweede Kamer, de 

Landelijke Operationele Staf een formele plaats in de crisisbeheersing.

Misschien is dat een goed tweede onderwerp voor de discussie straks.

Tot slot nog een enkele opmerking over de Wet veiligheidsregio’s. Die is, 

zoals wij allen weten, nog niet in werking getreden, maar het goede van het van

daag voorliggende convenant is dat dat er naadloos in past; dat bijt geheel niet. 

Een aantal zaken zal zich in de praktijk nog moeten zetten. Zo is het de vraag 

welke gevolgen de nieuwe wet heeft voor de beraadslagingen in de regionale 

beleidsteams en hoe de toezichtsfunctie van de CdK’s wordt ingevuld, zodat de 

meerwaarde ervan volledig tot uiting kan komen. Ik voorzie geen grote obsta

kels, zeker niet nu we vandaag bewijzen dat we met vele betrokken partijen in 

Dijkring 14 tot een uitstekend resultaat kunnen komen. Ik heb alle vertrouwen 

in een succesvolle samenwerking.

Dank u wel.
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Oud-
   Beijerland
  in 2059

Toespraak van Jan Franssen, Commissaris 

van de Koningin in de provincie  

Zuid-Holland, ter gelegenheid van het 

450-jarig bestaan van Oud-Beijerland

24•10•2009
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Mijnheer de 
burgemeester,  
dames en heren,
Van harte gefeliciteerd met het 450-jarig bestaan van Oud-Beijerland.
U heeft mij gevraagd vandaag iets over het Oud-Beijerland van de  
toekomst te zeggen. Dat doe ik met plezier, ook al omdat ik aan de  
terugblik van uw befaamde streekgenoot Cees Veerman weinig meer 
zou kunnen toevoegen.

Bij de blik in de toekomst neem ik graag het perspectief van de hele  

Hoeksche Waard. Maar u weet net als ik dat voorspellen lastig is.

Dus ik dacht: als voorspellen lastig is, kan ik beter terugkijken. De eerlijkheid 

gebiedt mij te zeggen dat het per saldo gelijk blijft  reizen in de tijd is een  

utopie  , maar ik kies toch voor het retrospectief. Vandaar dat ik u meeneem 

naar het 500jarig bestaan van het Spuidorp in 2059.

U kunt het zich misschien niet voorstellen, maar dat is een nog groter feest.  

Wederom slaan bestuur, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners 

de handen ineen om de benodigde gelden te verzamelen en activiteiten te  

organiseren. Het is feest, niet alleen in OudBeijerland, maar in de hele Hoek

sche Waard. Ook de Commissaris van de Koningin van de Randstadprovincie is 

erbij, net als een andere eregast: de burgemeester van Rotterdam. Het Lamoraal

tje, de herdenkingsmunt die in 2009 met succes in omloop werd gebracht, heeft 

een opvolger van 50 euro gekregen, die in de Hoeksche Waard als betaalmiddel 

wordt geaccepteerd.

In 2059 is veel nog hetzelfde, maar is er uiteraard ook heel veel veranderd. 

Sommige dingen snel, andere een stuk langzamer. Sommige dingen onver

wacht, andere zaten er in 2009 al aan te komen. OudBeijerland is in 2059 een 

sterke kern in de Hoeksche Waard, waar mensen graag wonen. Logisch, want de 

voorzieningen zijn op peil, er is ruimte voor recreatie, er is werk voor velen en 

voor wie forenst, is reizen geen probleem. De verbindingen met de steden van de 

provincie Randstad zijn uitstekend. De integrale visie Dorpsontwikkeling waar 

al 50 jaar eerder aan werd gewerkt heeft inmiddels een tiende versie gehad. 

Oud-
   Beijerland
  in 2059
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Zoals gebruikelijk in samenspraak met de bevolking en in afstemming met de 

andere dorpen van de Hoeksche Waard. De kernbegrippen gemeenschapsgevoel, 

bouwen voor eigen groei en ontwikkeling bedrijventerreinen, staan ook in de 

tiende versie van het ontwikkelingsplan van het Spuidorp centraal.

Ooit was er een commissie Hoeksche Waard, waarin dit soort plannen

makerij werd afgestemd. Dat is in 2059 niet meer zo, want de Hoeksche Waard 

is  ik doe een gok  sinds 2029 één gemeente.

Toevallig valt het 30jarig bestaan daarvan samen met het 500jarig bestaan 

van OudBeijerland. OudBeijerland heeft samen met de vier andere gemeenten 

een lange weg afgelegd van samenwerking in Hoeksche Waardverband naar 

samengaan. Geheel naar de aard van de inwoners van de Hoeksche Waard is dat 

in eigen tempo gegaan, vooral op basis van zelf verworven inzichten. Hogere 

overheden hebben het proces gesteund en gefaciliteerd, niet geforceerd. Dat was 

ook niet nodig, want zoals voor vele gemeenten in Nederland gold, was het ook 

in de Hoeksche Waard zo dat de verdergaande decentralisering van rijkstaken 

gevoegd bij de hogere kwaliteitseisen van inwoners als het ging om dienstverle

ning van de lokale overheid op een bepaald moment noopte tot krachtenbunde

ling. Dat dit proces in de Hoeksche 

Waard wat meer tijd zou vergen dan 

elders was in de jaren rond 2010 al 

duidelijk.

Vanaf 2030 zijn er verschillende so

ciologische en historische onderzoe

ken gedaan naar de achtergrond van 

dat specifieke gedrag.

Zoals te verwachten was, bleek de ei

gen identiteit van de Hoeksche Waar

ders een belangrijke rol te spelen. 

Noeste werkers, volhouders, zijn min

der snel geneigd een deel van hun 

autonomie in te leveren; die denken 

dat ze het zelf prima kunnen. Vaak zit 

daar een kern van waarheid in, zeker 

ook in de Hoeksche Waard was dat zo, 

maar uiteindelijk bleek het een kwes

tie van plussen en minnen. En in zo’n 

‘Die 
denken 
dat ze 
het zelf 
prima 
kunnen’

< terug naar inhoud



Leiderschap, vertrouwen & draagvlak 53

situatie wint altijd het gezond verstand. Uit de onderzoeken kwam naar voren 

dat behalve de almaar zwaarder wordende taken voor gemeenten ook de nabij

heid van Rotterdam cruciaal was.

De inmiddels beroemde beginzinnen van het in 2039 verschenen geschied

kundig boekje ‘De Hoeksche Waard en de verstedelijking’ luiden: “In de  

Hoeksche Waard was men van oudsher getraind in het zich afzetten tegen de, in 

hun ogen, bedreigingen van Rotterdam en de provincie. Wie de huidige samen

werking in ogenschouw neemt, kijkt daar vreemd van op.” De schrijver van het 

historische werk wijst er in zijn analyse op dat er vanaf de jaren vijftig en zestig 

van de twintigste eeuw sprake is van Rotterdamse interesse voor de Hoeksche 

Waard als uitbreiding van de stad en het havengebied. En dat het verzet van de 

Hoeksche Waard ook van die tijd dateert. Het boekje bevat een lange lijst met 

ontwikkelingen die voor lange tijd of zelfs voorgoed werden tegengehouden, 

zoals een vliegveld, een baggerlocatie, grote oppervlakken glas, en niet te verge

ten een bovenregionaal bedrijventerrein. Als verklaring voor de weerstand wijst 

de historicus op het eilandgevoel, de onderlinge solidariteit, die vooral sterk is 

bij ongewenste invloeden en plannenmakerij van buitenaf. Ook het feit dat een 

deel van de aanwas van OudBeijer

land uit Rotterdam kwam, speelt 

een rol. Zij zijn juist voor de rust en 

ruimte naar OudBeijerland verhuisd 

en willen liever niet dat de drukte die 

ze zijn ontvlucht hen achterna reist.

Sterk waren de inwoners van 

de Hoeksche Waard, zo vervolgt de 

geschiedschrijver zijn betoog over het 

weren van ongewenste ontwikkelin

gen, in het bespelen van het Rijk, zo

wel de departementen als de Tweede 

Kamer. In de Hoeksche Waard hebben 

ze nooit moeite gehad hun beroemde 

en/of gezaghebbende dochters en 

zonen voor dit doel in te zetten. Zo 

vonden ze als het ware een manier 

om over Rotterdam of de provincie 

heen te springen. Wat vooral ook veel 

< terug naar inhoud



Leiderschap, vertrouwen & draagvlak 54

‘U vraagt 
zich af 
wanneer 
de omslag 
kwam’

indruk maakte bij de rijksoverheid en de politiek was het gezamenlijk optreden 

van bestuur en maatschappelijke organisaties. Die partnerschappen maakten de 

lobby uitermate sterk en succesvol.

U vraagt zich nu natuurlijk af wanneer de omslag kwam. Ook daar besteedt 

de historicus in zijn boekje uit 2039 uiteraard aandacht aan.

Het was in de laatste jaren van het burgemeesterschap van Ahmed Aboutaleb in 

Rotterdam, zo rond 2019. De havenstad presenteerde een toekomstvisie, waaruit 

overduidelijk bleek dat de fysieke grenzen aan de groei binnen een tiental jaren 

zouden worden bereikt. Net als aan het begin van de 21ste eeuw onderzocht 

Rotterdam de mogelijkheden voor havengerelateerde bedrijven in de Hoeksche 

Waard. Dat gebeurde open en constructief en op basis van gezamenlijk belang 

en gezamenlijke winst. Het was een lang proces van investeren in vertrouwen, 

maar uiteindelijk kwamen de betrokken partijen tot het inzicht dat alleen sa

menwerking een bijdrage kon leveren aan het zeker stellen van de toppositie 

van de Randstad in Europa. In dit proces kreeg ook de provinciale insteek dat 

sterke steden omringd moeten wor

den door eveneens sterke gemeenten 

een plek. Dat was ook een reden voor 

de vorming van de gemeente Hoek

sche Waard in 2029. 

Dames en heren, het landschap 

van de Hoeksche Waard is in 2059 

deels veranderd. De groei van de 

economie en de klimaatverandering 

waren daarvoor twee belangrijke 

redenen. Ook in 2059 is de Hoeksche 

Waard nog een Nationaal Landschap en een groene long in de RijnScheldeDel

ta. Er is veel geïnvesteerd in natuurontwikkeling en wateropslag, aansluitend bij 

het van oorsprong aanwezige krekenstelsel van de Hoeksche Waard. Het gebied 

is aantrekkelijker dan ooit voor zowel inwoners als bezoekers van buiten.  

Recreatie en toerisme vormen in 2059 een bijzonder sterke economische sector 

in de Hoeksche Waard. Het gebied is ook beter ontsloten sinds de A4Zuid is 

doorgetrokken van het Beneluxplein naar Klaaswaal, waar de weg op de A29 is 

aangesloten. Achteraf gezien was het heel verstandig dat de commissie Hoek

sche Waard al rond 2009 de initiatieven om de A4Zuid versneld aan te leggen 

ondersteunde. Het heeft de Hoeksche Waard geen windeieren gelegd. Behalve de 
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betere verbinding met de regio Rotterdam en de grotere toestroom van  

bezoekers, bood de aanleg van de weg de decennia voor 2059 volop kansen voor 

bedrijven. In overleg met samenwerkingspartner Rotterdam en ondersteund 

door de provincie is een beperkt deel van de noordflank van de Hoeksche Waard 

ingericht als havengerelateerd bedrijventerrein, aansluitend aan de A4Zuid. 

Goed ontsloten en geheel ingepast in het landschap. Ruimtelijke ordeningsdes

kundigen uit de hele wereld komen in 2059 kijken hoe ze dat aan de zuidflank 

van die drukke haven van Rotterdam hebben opgelost. Ook de openheid van de 

gemeente Hoeksche Waard krijgt daarbij volop aandacht. 

Een gevolg van alle ontwikkelingen is geweest, zo wordt in 2059 gecon

cludeerd, dat er voldoende inkomsten bij de gemeente Hoeksche Waard binnen

komen. Daardoor zijn de voorzieningen op peil gehouden en is het leven in de 

Hoeksche Waard, voor de licht gegroeide bevolking, aangenaam gebleven. Anno 

2059 is de Hoeksche Waard dus zowel een groene long als een drager van de eco

nomie van de zuidvleugel van de Randstadprovincie. En vooral een fantastische 

plek om te wonen. Het enthousiasme voor de activiteiten die in het kader van 

OudBeijerland 500 jaar worden georganiseerd spreekt boekdelen.

Dames en heren, zo kan het gaan de komende 50 jaar. Of het precies zo uit

komt, weet niemand, maar onrealistisch is het geschetste beeld zeker niet. Dan 

nog iets. Wat er over 50 jaar natuurlijk ook gebeurt, is dat er wordt teruggeke

ken op de viering van het 450jarig bestaan van OudBeijerland. Een aantal be

langrijke gebeurtenissen van dit jaar zal dan in herinnering worden geroepen, 

bijvoorbeeld ook de bijeenkomst van vandaag. Wat u nu gaat meemaken, zal 

zeker in het OudBeijerlandse geheugen worden gegrift. 

Ik vraag burgemeester Tigelaar naar voren te komen. Dames en heren, al 

sinds de dagen van de grote staatsman Thorbecke is het in Nederland gebruik 

dat de burgemeester van een stad of dorp bij gelegenheden van belang, zoals 

raadsvergaderingen en plechtige of feestelijke bijeenkomsten in de gemeente, 

herkenbaar is. Daarom draagt de burgemeester een ambtsketen. Zo’n ambtske

ten heeft een penning met aan de ene kant het wapen van de gemeente en aan 

de andere kant het wapen van het Rijk. Afhankelijk van de gelegenheid is het ge

meentewapen of het Rijkswapen zichtbaar. Twee voorbeelden: bij een raadsver

gadering het gemeentewapen en bij de uitreiking van Koninklijke Onderschei

dingen het Rijkswapen. Er zijn veel verschillende ambtsketens in Nederland. U 

moet daar maar eens op letten. Opvallend aan die van OudBeijerland is dat de 
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ambtsketen eigenlijk wat iel is. Ook blijken de schakels gemakkelijk te draaien 

en dat is ongemakkelijk; dat viel mij deze morgen duidelijk op. Nu is het zo dat 

ik er vanwege dit moment speciaal op lette, maar toch, de burgemeester heeft 

het zelf ook vaker gezegd, de ambtsketen is niet comfortabel.

Burgemeester Tigelaar, uw dorpsgenoten vinden dit het moment om hier 

iets aan te doen. Op initiatief van Willem Kats, van Kats Watersport, is door de 

gemeente en de winkeliersvereniging samen, zonder dat u het wist, opdracht 

gegeven voor het ontwerpen en fabriceren van een nieuwe ambtsketen.  

Mevrouw Els in ’t Veld van in ’t Veld & Partners, die ook het Lamoraaltje ont

wierp, is daarop aan de slag gegaan en vandaag wordt het schitterende resultaat 

van alle inspanningen onthuld. De nieuwe ambtsketen van de burgemeester van 

OudBeijerland is, zoals voorgeschreven, aan de voorzijde voorzien van het met 

de hand gegraveerde gemeentewapen en aan de achterzijde van het Rijkswapen.

In het buikstuk is een handig mechaniek gemonteerd om de penning te draaien. 

Aan de ambtsketen is een rugstuk toegevoegd dat dient als contragewicht. Dat 

geeft comfort, want zo valt de keten beter en is hij beter te verstellen. Mij dunkt 

een fantastisch cadeau van de gemeenschap aan de gemeente en aan u burge

meester.

Ik eindig mijn bijdrage aan deze feestelijke bijeenkomst graag met het  

omhangen van de nieuwe OudBeijerlandse ambtsketen.
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Polycentrisch
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         baar

Inleiding van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin 

in Zuid-Holland, tijdens de conferentie Bereikbaarheid 

Zuidvleugel, Rotterdam

8•3•2007
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Dames en heren,
Zoals u weet is Amsterdam heel lang de grootste haven van Nederland 
geweest. Amsterdam was het handelscentrum en de financiële  
marktplaats van Nederland. In de 19e eeuw heeft de regering van alles 
gedaan om Amsterdam die functie te laten behouden, onder meer door 
het graven van het Noordzeekanaal, het Merwedekanaal en het  
Amsterdam-Rijnkanaal. Toch is de haven van Amsterdam in korte tijd 
volledig in de schaduw komen te staan van die van Rotterdam. De oor-
zaak lag in de aanleg van de Nieuwe Waterweg die Rotterdam een 
korte, sluisvrije toegang tot de zee gaf. Door het kanaliseren van de 
Maas ten oosten van Rotterdam kwam er bovendien een betrouwbare 
verbinding met de Waal en de Rijn. In enkele decennia werd Rotterdam 
dé haven van West-Europa. Waarom dit stukje historie? Omdat het  
duidelijk maakt dat al 150 jaar geleden beslissingen over infrastructuur 
in Rotterdam grote gevolgen hadden voor de ontwikkeling van  
Amsterdam. En ook om aan te geven dat bereikbaarheid en infrastruc-
tuur van niet te onderschatten betekenis zijn voor de gehele ruimtelijke 
ontwikkeling van een regio en een land. Voor mij staat dan ook buiten 
kijf dat de Randstad en alleen de Randstad voor ons het venster op de 
wereld is. Op die schaal moeten we naar de toekomst van het ruimte-
gebruik en infrastructuur kijken. Wat ik hierna over de Zuidvleugel zal 
zeggen, staat bij mij dus in die context. 

Zuidvleugel en Noordvleugel
De Randstad is dus voor mij het kader waarin we Nederland in de wereld moe

ten positioneren. Maar dat betekent niet dat een analyse en aanpak op Zuid

vleugelniveau geen nut meer zou hebben. De problemen in dit deel van Holland 

zijn immers anders dan die in de Noordvleugel. De economische en ruimtelijke 

structuur is anders. En de vervoerbewegingen binnen de Zuidvleugel zijn veel 

intensiever dan die tussen de Noord en de Zuidvleugel. De Zuidvleugel zit in 

een relatief zwakke positie ten opzichte van andere delen van Nederland. Het is 

hier zeer dicht bevolkt. De arbeidsparticipatie in Den Haag en Rotterdam is te 

laag waardoor menselijk kapitaal onderbenut blijft. De kwaliteit van de woon 

en leefomgeving schiet op veel plaatsen ernstig tekort. Er is te weinig groen en 

recreatieruimte. Tegelijk is het openbaar vervoer en eigenlijk het hele bestuur te 

veel versnipperd waardoor niet krachtig leiding wordt gegeven aan de integrale 

ontwikkeling. Vanuit één heldere opvatting en dienovereenkomstige bestuur
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lijke verantwoordelijkheden moeten we werken aan het versterken van de kwali

teiten van de Zuidvleugel: aangename woon en werkmilieus, meer recreatiemo

gelijkheden, opknappen van de vele verouderde bedrijventerreinen en kantoren. 

Potentie
Er is potentie genoeg. Er wonen hier drie miljoen mensen. Het bedrijfsleven en 

de overheid zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van internationale  

besluitvorming en dienstverlening. Dan doel ik bepaald niet alleen op  

Rotterdam en Den Haag. De Zuidvleugel strekt zich uit van Noordwijk tot  

Dordrecht. Dus van de ruimtevaart

technologie van ESTEC tot de  een 

beetje oneerbiedig  baggerhoofdstad 

van de wereld, Dordrecht. Daartus

sen liggen de universiteiten van  

Leiden, Rotterdam en Delft die  

mondiale kenniscentra zijn, onder 

meer op het gebied van internatio

naal recht en biotechnologie. Delft 

blinkt uit in weg en waterbouw, vliegtuig en scheepsbouw. De Zuidvleugel 

heeft verschillende van deze stevige clusters. Het gebied heeft ruimtelijk 

economisch voldoende identiteit en samenhang, die overigens onvoldoende  

expliciet wordt gemaakt en in de markt wordt gezet. 

De economische en maatschappelijke ontwikkeling van dit gebied moeten we 

stimuleren door de versnippering van krachten tegen te gaan. De energie van de 

grote en middelgrote steden moet gebundeld worden. En daarvoor is bereikbaar

heid de sleutel. 

Bereikbaarheid en samenhang
De Netwerkanalyse Zuidvleugel heeft duidelijk gemaakt voor welke immense 

bereikbaarheidsopgave we in dit deel van de Randstad staan. Alleen een samen

hangende aanpak van alle modaliteiten zal soelaas bieden. Ik wil hier nadrukke

lijk naar voren brengen dat het gaat om omvangrijke investeringen op zowel het 

terrein van het wegennet als op het terrein van het openbaar vervoer. Het één 

kan niet zonder het ander. 

In de Zuidvleugelkrant die zojuist is verschenen, zegt Joost Schrijnen, de voor

malige directeur Ruimte en Mobiliteit van de provincie, dat de dubbelstad Den 

HaagRotterdam al in uitvoering is. Schrijnen doelt daarmee op de verschillende 

projecten waarover de regio en het rijk een principebesluit hebben genomen: 

het doortrekken van de A4 door MiddenDelfland, de verbinding A13A16 ten 

‘Bereikbaar-
heid is de 
sleutel’
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noorden van Rotterdam, RandstadRail en de spoortunnel in Delft. Daardoor  

verbetert de bereikbaarheid van de Haagse en de Rotterdamse regio’s ten  

opzichte van elkaar enorm. Deze regio’s groeien meer en meer naar elkaar toe. 

Dat geeft tegelijkertijd bestuurlijk te denken, want deze ontwikkeling margina

liseert de betekenis van de WGR+ aanpak. Verder maakt deze ontwikkeling het 

des te belangrijker dat we voorkomen dat het middengebied één steenwoestenij 

wordt. MiddenDelfland en Science Port Holland moeten er als een hoogwaardig 

ingericht parklandschap tussen blijven liggen.

Een aantal van de besluiten die ik net noemde hebben de status van bestuurlijke 

intentieuitspraken. We zijn het erover eens dat er een aantal nieuwe verbindin

gen moet komen, over het nut en over de noodzaak dus, maar daarmee is het 

geld ervoor nog niet beschikbaar. Hier hindert ons vooral de ongelijke verdeling 

van budgetten tussen het rijk en de medeoverheden. We kunnen aan Randstad

zijde alleen zelf verantwoordelijkheid nemen als er zeggenschap is over de  

benodigde financiële middelen.

Wegenstructuur
Vooral op het gebied van het wegen

net liggen er flinke opgaven. De Net

werkanalyse heeft duidelijk gemaakt 

dat ook het (onderliggende) net van 

provinciale en gemeentelijke hoofd

wegen tekortschiet. Er is alleen al 

voor die hoofdwegen een impuls van 

twee miljard euro nodig, terwijl de 

provincie nog geen 250 miljoen per 

jaar beschikbaar heeft voor verkeer en 

vervoer. Zo hebben onder meer Den 

Haag (Trekvliettracé naar het cen

trum van Den Haag en de Noordwes

telijke Hoofdroute) en de Bollenstreek 

(Rijnlandroute) een betere ontsluiting 

vanaf de rijkswegen nodig, maar dat 

zijn complexe en heel kostbare projec

ten. Ook omdat ze dwars door stede

lijk gebied lopen.
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Stedenbaan Zuidvleugel
Heel belangrijk voor de interne bereikbaarheid is Stedenbaan Zuidvleugel. Wat 

is dat? In de Zuidvleugel liggen zo’n 35 NSstations. Dat gegeven koppelen we 

aan het feit dat er tussen 2010 en 2030 zo’n 165.000 nieuwe woningen nodig 

zijn. Wij zijn van plan om een zo groot mogelijk deel van die woningen op 

loopafstand van de stations te bouwen. Eerst de infra, dan de bouw. Voorlopige 

berekeningen gaan uit van 40.000 woningen. We slaan daarmee twee vliegen in 

één klap. We ontwikkelen de stationslocaties tot interessante, levendige plekken 

én we vergroten het passagiersaanbod voor de regionale spoorwegen. Daardoor 

wordt het lonend om treinen zes of misschien wel acht keer per uur te laten  

rijden. De Zuidvleugel ontwikkelt zo zijn eigen metronetwerk. 

Organisatie openbaar vervoer en 
wegverkeer

Dames en heren, de projecten en activiteiten die ik hiervoor genoemd heb,  

komen in de Netwerkanalyse Zuidvleugel aan de orde. Die analyse bevat een 

paar hoopgevende aanbevelingen, namelijk dat we met goedkope maatregelen 

de organisatie van met name het openbaar vervoer aanzienlijk kunnen verbete

ren en dat dit relatief grote winst op

levert. Het is dan wel dringend nodig 

dat de organisatie van het openbaar 

vervoer deel uit maakt van het urgen

tieprogramma voor de Randstad. De 

openbaarvervoerbedrijven moeten on

der één autoriteit komen die kan zor

gen voor feilloze aansluitingen, meer 

service en een uniforme presentatie. 

Het is  in dit kader  een interessante 

gedachte van de directeur van de RET 

om toe te werken naar een fusie met 

de HTM. Een typisch voorbeeld van 

ongecoördineerde acties in de Rand

stad vind ik de naamgeving van pro

jecten. In het Utrechtse werken ze aan 

een project dat RandstadSpoor heet, 

hier in de Zuidvleugel hebben we 

RandstadRail. Alleen specialisten wor

den hierdoor niet in de war gebracht. 

Geen van beide systemen functioneert 

‘Eerst 
de infra, 
dan de 
bouw’
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overigens op Randstadschaal, het zijn gewoon regionale ovdiensten. 

Op den duur groeien de regionale ovnetten wellicht naar elkaar toe, maar we 

hebben nu al dringend behoefte aan een autoriteit die ervoor zorgt dat in elk 

geval de presentatie van de Randstad bij de eigen burgers en de buitenwereld 

vanuit één concept gebeurt. Het totstandbrengen van één Randstad begint met 

zorgvuldig communiceren erover. Ook het autoverkeer kan beter bediend wor

den. Amsterdam heeft al vele jaren het uitstekende stelsel van Sroutes waarmee 

je feilloos als automobilist de route naar de juiste wijk kunt vinden. Waarom 

hebben we dat in Den Haag en Rotterdam nog niet? Als we dit soort heel  

zichtbare innovaties op Randstadschaal tot stand kunnen brengen, laten we de 

burgers zien dat besturen op die schaal aantoonbare voordelen heeft. 

Polycentrisch
Natúúrlijk heeft de Randstad niet een structuur die vergelijkbaar is met metro

polen als Londen en Parijs. Maar ook in die steden is er niet meer één centrum, 

maar zijn er subcentra voor financiële diensten, wetenschappelijk onderzoek, 

ictbedrijven, overheidsdiensten en winkelgebieden. Wat dat betreft is de poly

centrische structuur van de Randstad echt niet zo bijzonder. Maar we moeten 

ons er goed van bewust zijn dat elk Randstadcentrum alleen maar sterk kan 

zijn omdat het onderdeel is van een groter geheel. De financiële functie van 

Amsterdam is alleen maar sterk omdat het ook het financiële centrum is voor 

de Rotterdamse, Haagse en Utrechtse zakenwereld en voor die van de rest van 

Nederland. Gebaseerd op deze polycentrische structuur zal de Randstad zich 

ontwikkelen tot één ruimtelijkeconomisch geheel en dat stelt onvermijdelijk de 

vraag aan de orde naar de schaal waarop taken, verantwoordelijkheden en het 

bestuur worden georganiseerd. Met name binnen de Randstad is de verhouding 

tussen de bestuurlijke schaal, en de schaal waarop taken worden uitgevoerd, 

steeds meer uit balans geraakt. Dit maakt een nieuwe bestuurlijke ordening 

hoogstnoodzakelijk. 

Regeerakkoord
Gezien de gemakkelijke winsten die er te boeken zijn, vind ik het spijtig dat het 

regeerakkoord geen knopen heeft doorgehakt over de bestuurlijke structuur 

van de Randstad. Maar het honderddagenprogramma van het kabinet kan nog 

veel goed maken. Het kabinet wil een urgentieprogramma voor de Randstad 

maken en daarin horen volgens mij ook bestuurlijke vragen aan de orde te 

komen. Er komt dus meer aandacht voor de ontwikkeling van de Randstad en 

dat beschouw ik als winst. Een tweede winstpunt van het regeerakkoord is de 

vergaande integratie van mobiliteits en ruimtelijk beleid. Het zou kunnen dat 
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‘Allereerst 
werken 
vanuit het 
Randstad-
perspectief’

er zowel één begroting en één uitvoeringsprogramma komt in de vorm van het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Dat is een flinke 

stap vooruit. Een derde winstpunt is de aandacht voor water als een dominant 

structurerend element van de inrichting van ons land. Voor het ontwikkelen 

van de kust en van krachtige groenblauwe kwaliteiten in het landschap van de 

Randstad is dit van groot belang. In de Randstad is al sprake van integrale visie

vorming over ruimtegebruik, bereikbaarheid, groenvoorzieningen en water.  

De financiële vertaling daarvan is tot nu toe echter nog te veel bepaald door de 

verdeelde rijksdepartementen, waardoor beleid en uitvoering nog steeds te veel 

van elkaar gescheiden zijn. 

Agenda
De vraag is wat ons nu te doen staat. Om te beginnen: nu allereerst werken 

vanuit het Randstadperspectief. Het rijk en de Zuidvleugelpartners hebben de 

afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de vleugelaanpak. Die aanpak was echter 

geen keuze van de Randstadpartijen. Het was de opportunistische keuze van de 

vorige regering, ingegeven door de voorkeur vanuit de departementen, die allen 

hun betrokkenheid wilden behouden. Het Randstadperspectief wordt nu weer 

leidend bij het bepalen van de investeringsprioriteiten en dat betekent dat het 

Zuidvleugelprogramma langs de meetlat van de Randstad moet worden gelegd. 

Je kunt je dan bijvoorbeeld afvragen 

wat voor Den Haag belangrijker is: 

de RandstadRail naar Scheveningen

Haven, die nogal buiten het centrum 

ligt, of naar ScheveningenBad dat 

een vrijetijdscentrum van Randstad

betekenis is. Ten tweede moeten we 

scherper benoemen wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Het urgentiepro

gramma voor de Randstad, dat onder 

leiding van de nieuwe minister voor 

Verkeer en Waterstaat zal worden 

opgesteld, moet ook op dergelijke 

bestuurlijke vragen een antwoord geven. Alleen door een hiërarchie in verant

woordelijkheden aan te brengen kan de bestuurlijke drukte in de Randstad 

zodanig worden verminderd, dat de bereikbaarheid daadwerkelijk kan worden 

verbeterd. Het is in dit verband bijvoorbeeld van belang dat we nu harde afspra

ken maken over de verstedelijking van de Zuidvleugel: welke woonmilieus wil

len we waar realiseren? Hoe halen we daarbij maximale winst uit investeringen 

< terug naar inhoud



Leiderschap, vertrouwen & draagvlak 64

 

in infrastructuur? Dus geen gekissebis tussen gemeenten over aantallen, maar 

beslissingen nemen over de juiste woonmilieus op de juiste plaatsen. Van groot 

belang is dat dat gebeurt vanuit het perspectief dat groene gebieden om de stad 

niet moeten worden volgebouwd, wanneer er binnen de steden nog goede bouw

mogelijkheden zijn. 

Wat hebben we nodig van het rijk? 
Ik verwacht van het nieuwe kabinet een overkoepelend Randstadprogramma, 

waarin de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen in de Randstad 

helder en scherp worden benoemd. Pas wanneer de bestuursstructuur en de in

houd bewust worden verbonden, is niet alleen de koers voor een ieder duidelijk, 

maar weten alle betrokkenen ook wat zij moeten doen én vooral ook moeten 

laten. Met een dergelijke duidelijke rolverdeling bereiken we zowel verminde

ring van de bestuurlijke drukte als efficiënte aansturing van de onderliggende 

(vleugel)programma’s. Verder moet het Randstadoffensief van het kabinet 

uiteraard worden voorzien van een bijbehorend programmabudget. Met zorg 

constateer ik dat dit in het regeerakkoord nog ontbreekt. Op nationaal niveau 

wordt het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) vervangen 

door een Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimte en Transport 

(MIRT). Dit MIRT biedt de mogelijkheid om investeringen in wegen en openbaar 

vervoer te bezien in hun samenhang met groenblauwe ambities. Vanuit Rand

stadperspectief is het urgentieprogramma natuurlijk op zijn minst een MIRT 

voor de Randstad, met bijbehorend budget. In het begin van mijn verhaal heb ik 

geschetst hoe 150 jaar geleden beslissingen over infrastructuur grote gevolgen 

hadden voor de economische ontwikkeling van de Randstad en daarmee voor de 

ontwikkeling van ons gehele land. Deze constatering is nu  waarschijnlijk meer 

dan ooit te voren  eveneens van kracht. Met het zojuist beschreven Randstad

programma kunnen de Randstedelijke overheden de keuzes maken waarmee 

dit gebied  inclusief de Zuidvleugel   de economische motor van ons land kan 

blijven. 

Dank u.
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Aanbieden
          boven
 opleggen

Toespraak van Jan Franssen, Commissaris van de  

Koningin in de provincie Zuid-Holland, bij het afscheid van  

mgr. Ad van Luyn als bisschop van Rotterdam

8•6•2011
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Koninklijke Hoogheden, 
monseigneur, geachte 
aanwezigen,
Ik begin met een citaat. “Ik heb altijd het heel sterke besef gehad dat ik 
een weg heb te gaan. Een weg die ik niet zelf kies, maar die voor mij  
gekozen is.” Woorden van de bisschop. Monseigneur, met genoegen, 
maar ook met een gevoel van weemoed, mag ik hier vandaag, nu u op 
het punt staat uw weg buiten het bisdom Rotterdam te vervolgen, en-
kele woorden tot u en tot alle aanwezigen in deze kathedraal richten.

Wij hebben elkaar de laatste jaren veel ontmoet. Wij zijn in gesprek gegaan. 

Wij zijn samen op reis geweest. We hebben elkaar uitgedaagd en bemoedigd, 

bevraagd en gesteund. En we hebben elkaar gevonden.

Vooral vanaf mei van het jaar 2002, toen Nederland, en zeker ook deze stad, 

na de laffe moord op politicus Fortuyn in spanning en verwarring probeerde 

samen op weg te blijven. Een moeilijke, maar cruciale tocht die begon met de 

uitvaart vanuit deze kathedraal. We hebben ook gevierd; ik noem ons bezoek 

aan Suriname in 2008, ter gelegenheid van het 50jarig jubileum van het met dit 

bisdom verbonden bisdom Paramaribo. Voor mij een onvergetelijke ervaring van 

levenskracht, verbondenheid en inspiratie. Ik koester onze intensiever geworden 

persoonlijke relatie en beschouw het als een voorrecht dat ik in al die jaren de 

mogelijkheid heb gekregen u beter te leren kennen: als mens, als herder en als 

visionair.

Vandaag nemen we afscheid van de bisschop van de verbinding, de dialoog. 

De dialoog die voor hem is geworteld in de evangelische boodschap van gerech

tigheid en liefde, waar het gaat om de spirituele relatie van de mens tot God en 

de solidaire relatie van mens tot mens.

De dialoog ook die erop is gericht met elkaar op weg te gaan, elkaar de ruimte 

te geven en ieders waardigheid te respecteren. Het zijn de drie S’en die in het 

bisdom Rotterdam als richtsnoer dienen: spiritualiteit, solidariteit en sober

heid. Bisschop Van Luyn heeft deze S’en vaak omschreven als een tegengeluid 

in de samenleving. Een antwoord op de verlokkingen van de maatschappij, die 

heel sterk is gericht op zakelijk gewin en individueel genot. Al ruim voordat de 

economische crisis losbarstte wees hij op de negatieve aspecten van het streven 
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naar meer, meer, meer en het morele verval dat daarmee gepaard gaat. Hij stel

de de vraag of het streven naar zoveel mogelijk genieten  ik hoor dat werkwoord 

steeds vaker  niet volledig voorbijgaat aan de werkelijke zin van het leven. U 

kent de trits: people, planet, profit. Ooit bedacht door een marketingspecialist 

bij een grote multinational. Bisschop Van Luyn voegde daar een extra p aan toe: 

die van pneuma, Grieks voor adem of geest. En koppelde daaraan de vraag: Hoe 

staat het met onze geestelijke rijkdom?

Wij allen begrijpen  precies vanwege deze indringende vraag  wat hij met de 

term ‘tegengeluid’ bedoelt. De boodschap van het evangelie is natuurlijk juist 

een positief geluid, pro in plaats van contra of  in moderne termen  een kans. 

De boodschap van het evangelie is er immers één van hoop en verlossing. Of,  

zoals de woorden luiden die in dit bisdom vaak zijn en worden uitgesproken  

zeker ook door de bisschop zelf  en 

die zijn gegeven door de patroon

heilige Laurentius: alles wordt helder 

in het licht van Christus. Op basis 

van dat vertrouwen heeft monseig

neur Van Luyn de dialoog gezocht 

en gestimuleerd, zowel binnen als 

buiten de kerk. Het aangaan van de 

dialoog levert dynamiek op, soms 

weerwoord, vaak enthousiasme en dat heeft mgr. Van Luyn de bevestiging  

gegeven dat hij  mag ik zeggen  op de goede weg zat.

Dialogeren en verantwoorden, open staan, ruimte geven aan kritiek, zoeken 

naar het gemeenschappelijke, elkaar dragen, dat waren de kenmerken van zijn 

houding en gedrag. Hij volgde richting geloofsgemeenschap de pedagogische 

weg. Eigenlijk heel vanzelfsprekend voor een man die uit een Gronings onder

wijsgezin komt. Maar, zoals ze daar in het noorden zeggen: het had minder 

gekund.

Monseigneur Van Luyn was een bisschop met gezag, natuurlijk mede ont

leend aan zijn ambt, maar zeker ook versterkt door de persoon die hij was en is. 

Hij was onmiskenbaar de leider van het bisdom, die bij dat leidinggeven koos 

voor aanbieden boven opleggen. Hij bleef onvermoeibaar communiceren, op 

zoek naar de waarheid en naar lessen die je kunt trekken. Ik licht er enkele  

onderwerpen uit.

‘We hebben 
elkaar 
gevonden’
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Zo heeft hij de afgelopen zeventien jaar hard gewerkt om de kerkelijke 

organisatie van het bisdom toekomstbestendig te maken. Met minder mensen 

en minder middelen en gesteld voor lastige dilemma’s, maar zoveel mogelijk in 

dialoog. Zelf ging hij voorop en gaf daarmee de kerk in deze multiculturele stad, 

in deze veelzijdige provincie, een herkenbaar gezicht. Nationaal en internatio

naal deed monseigneur Van Luyn belangrijk werk, namens de Nederlandse bis

schoppenconferentie en in Europees verband, als voorzitter van de Commissie 

Bisschoppenconferenties van de Europese Unie. Daarbij zette hij zich, om één 

thema te noemen, enorm in om de gemeenschappen van OostEuropa volop on

derdeel te laten zijn van ons verenigde Europa.

De speciale band met Paramaribo  ik stipte die zojuist al aan  zal er altijd 

zijn. Monseigneur Van Luyn wijdde de bisschop van Paramaribo, wat behalve 

voor de nieuwe bisschop daar ook voor hemzelf een heel bijzonder moment is 

geweest. Hij gelooft sterk in de wederzijdse en blijvende betekenis van de sa

menwerking tussen Rotterdam en Paramaribo en hij heeft in Suriname intens 

genoten van de onbevangenheid van de mensen in hun religieuze beleving. Ook 

bij lastige kwesties bleef monseigneur Van Luyn vasthouden aan zijn wens tot 

dialogeren en verantwoorden. Hij heeft open en daadkrachtig gereageerd op 

de berichten die ons allen hebben geraakt over de schending van de menselijke 

integriteit door vertegenwoordigers van de kerk. Hij pleitte voor duidelijkheid, 

erkenning en waar mogelijk genoegdoening.

De dialoog is des te meer van belang in situaties waarin mensen van ver

schillende achtergrond en/of afkomst elkaar ontmoeten.

In navolging van de Paus zegt monseigneur Van Luyn daarover dat deze dialoog 

gebaseerd moet zijn op de centrale waarde van de persoon, die alle culturele en 

ideologische tegenstellingen overstijgt. Alleen zo kan een gemeenschappelijke 

basis worden gevonden voor begrip, wederzijds respect, solidariteit en vrede. 

Ook hierin is hijzelf voorop gegaan door voortdurend het gesprek aan te gaan 

met vertegenwoordigers van andere denominaties en religies. Soms zit het zoe

ken naar een gemeenschappelijke basis ook in ogenschijnlijk kleinere dingen.  

Ik geef u een voorbeeld uit de praktijk.

In Gouda zou een katholieke kerk worden gesloten, liggend in de wijk die de 

laatste tijd zo vaak en zo negatief in het nieuws is. Die kerk is nu, op initiatief 

van het bisdom, in gebruik als gemeenschapshuis, van waaruit de dialoog tus

sen verschillende bevolkingsgroepen wordt gestimuleerd.

Terzijde: u weet zeer waarschijnlijk dat Gouda ook de stad is waar afgelopen 

april, live op televisie uitgezonden, The Passion is opgevoerd; waar het kruis 
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‘Als je 
dialoog 
wilt, moet 
je een 
platform 
creëren’

door de straten werd gedragen door een gemêleerd gezelschap, eigenlijk een 

afspiegeling van de samenleving. Daar is geen onvertogen woord gevallen, niets 

naars gebeurd; er is wel een bijzondere en waardevolle ervaring gedeeld. Zie 

hier: als je dialoog wilt, moet je een platform creëren.

Zijn warme belangstelling voor en betrokkenheid bij de jeugd mag ik niet 

onvermeld laten. Vraag de monseigneur naar Taizé aan de Maas, dat evenement 

waarbij afgelopen winter hier in Rotterdam tienduizenden jongeren uit vele 

landen bijeen waren, en u zult zien dat zijn ogen beginnen te twinkelen. Hij 

betitelde Taizé aan de Maas, in navolging van de Communiteit van Taizé, als pel

grimage van vertrouwen, in God en de gemeenschap. Komende augustus staan 

de Wereldjongerendagen weer op de agenda, in Madrid. Vele jongeren kijken er 

naar uit om met elkaar na te denken 

over de zin van het leven en om het 

geloof te belijden en met hen in ieder 

geval ook monseigneur Van Luyn. ‘Ik 

zal daar zijn’, kon uit zijn mond wor

den opgetekend.

Ik eindig deze beperkte opsom-

ming met de dialoog tussen geloof 

en politiek; een onderwerp waar bis

schop Van Luyn jarenlang intensief 

mee aan het werk is geweest. Hij 

heeft bijzonder veel geïnvesteerd in 

het aan elkaar koppelen van kerk, 

samenleving en overheid, vanuit zijn overtuiging dat de kerk herkenbaar moet 

zijn in de maatschappij om een rol te kunnen spelen in de verbinding van men

sen en bevolkingsgroepen. Dit is uiteraard met name het thema waarbinnen wij 

elkaar als vertegenwoordigers van kerk en overheid hebben gezocht en gevon

den. We hebben daar beiden, maar niet als enigen natuurlijk, regelmatig in het 

openbaar over gesproken. Dat kerk en staat gescheiden zijn, is een uitgangspunt 

dat daarbij nooit ter discussie heeft gestaan. Ik zou zeggen uiteraard niet. Ze 

zijn gescheiden; maar zijn tegelijkertijd op elkaar betrokken.

Op basis van wederzijds vertrouwen en respect, en zeker ook uitstekende 

persoonlijke relaties, zijn stads  en provinciebesturen en kerk partners in de 

netwerksamenleving. Partners die vanuit eigen verantwoordelijkheid en met 

eigen instrumentarium streven naar  en ik gebruik nu bewust de terminologie 
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van de sociale leer van de kerk  gerechtigheid, menselijke waardigheid en alge

meen welzijn. Zoekend naar een antwoord op de uitdagingen en onzekerheden 

die een gevolg zijn van de globalisering, het uiteenvallen van sociale verbanden 

en individualisering, de dominantie van geldzucht en genot, de verwarring 

die zich van velen meester heeft gemaakt. Het wantrouwen tegenover maat

schappelijke instituties gaat gepaard met de wens van velen te werken aan een 

samen leving, waarin mensen elkaar respecteren, steunen en stimuleren. Het 

bieden van houvast, van een stevig fundament, is cruciaal om deze paradox te 

doorbreken. Ik herhaal hier wat ik eerder heb gezegd: bestuurlijke, kerkelijke 

en maatschappelijke organisaties vormen samen het cement dat bindt en vast

houdt. Maar, voor een stevig gebouw zijn natuurlijk ook stenen nodig. Van ons 

allen wordt gevraagd het spreekwoordelijke steentje bij te dragen. We kunnen 

niet genoeg metselaars hebben.

Monseigneur Van Luyn heeft vele stenen bijgedragen, zeker ook de laatste 

zeventien jaar vanuit dit bisdom Rotterdam. Vandaag vertrekt hij en op 2 juli 

aanstaande neemt in deze kathedraal mgr. Van den Hende als vijfde bisschop 

bezit van de zetel van het bisdom Rotterdam. Een tijdperk komt ten einde; een 

nieuw tijdperk begint. Ik verwacht geen cesuur; de komende bisschop, zo is 

mijn eerste indruk en verwachting, zal, uiteraard op zijn eigen wijze, de koers 

van monseigneur Van Luyn volgen. Ik zie uit naar de uitwerking daarvan.

Monseigneur Van Luyn, wij zullen elkaar tegen blijven komen. Zeer veel 

dank voor alles. Laat onze wegen niet scheiden, ook al brengt de weg die u gaat 

u buiten Rotterdam, zelfs buiten ons land. Ik begon deze toespraak met uw uit

spraak: “Ik heb altijd het heel sterke besef gehad dat ik een weg heb te gaan.  

Een weg die ik niet zelf kies, maar die voor mij gekozen is.” Het citaat gaat nog 

verder: “(…) Het is een weg waarvoor je geroepen wordt en die je moet gaan. 

Maar je gaat niet alleen. Je wordt gesteund door de geloofsgemeenschap, door je 

collega’s, door de pastorale broederschap in je bisdom en je wordt gesteund, ik 

val altijd terug op het Emmausverhaal, door Christus die met je op weg is.”

De weg gaat voort. Een nieuwe halte tegemoet op een lange en, hoop ik, 

mooie verdere reis. Ik vertolk de opvatting van ons allen hier, als ik zeg dat het  

naar wij hopen  u niet alleen goed gaat, maar ongelofelijk goed. 

Dank, tot ziens en goede reis.
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Samen
     werking
   is eindig

Toespraak van Jan Franssen, 

Commissaris van de Koningin in 

de provincie Zuid-Holland, bij de 

jaarvergadering van de VZHG, 

Ridderkerk

17•4•2009
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Dames en heren,
Hartelijk dank voor de uitnodiging om op uw jaarlijkse ledenvergade-
ring het woord te voeren. Het is inmiddels goed gebruik dat de Commis-
saris van de Koningin in Zuid-Holland spreekt bij jaarvergaderingen van 
zowel de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten als de Vereniging 
van Zuid-Hollandse Waterschappen. Die gewoonte benadrukt de onder-
linge verbondenheid tussen het lokale, regionale en functionele bestuur. 
Drie bestuurslagen die onderdeel zijn van één overheid en wel moeten 
samenwerken om effectief te kunnen zijn. Die noodzaak sluit goed aan 
bij het congresthema dat u voor vandaag heeft gekozen: intergemeen-
telijke samenwerking.

In onze gedecentraliseerde eenheidsstaat, dames en heren, is autonomie 

bewust verspreid over gelijkwaardige overheden. Gemeenten en provincies zijn 

in het Huis van Thorbecke geen decentrale uitvoeringsorganisaties van de  

rijksoverheid  zoals in vele andere WestEuropese landen  maar vitale  

organen in het grotere geheel van de eenheidsstaat. Vanuit de Thorbeckiaanse 

staatsstructuur zijn processen als consensusvorming en samenwerking inmid

dels uitgegroeid tot de kern van onze politiekbestuurlijke besluitvorming.  

Samenwerking is een centrale waarde in de Nederlandse bestuurscultuur. Zo 

centraal dat deze bijna vanzelfsprekend is. En daarmee misschien wel onder

schat. We mogen onze zegeningen tellen; vele wetenschappelijke onderzoeken 

 met name die uit de speltheorie 

 leren ons dat een ieder uiteindelijk 

beter af is met een strategie van  

samenwerking.

Naast deze algemene consta-

tering geldt voor gemeenten in 

het bijzonder dat de toenemende 

complexiteit van bestuurlijke en 

maatschappelijke opgaven vraagt om 

intergemeentelijke samenwerking.

De schaal van de opgaven stijgt  

immers steeds verder boven gemeen

tegrenzen uit. Decentralisatie van 

taken en verantwoordelijkheden naar 

‘Samen-
werking 
moet 
op maat 
worden 
vormge-
geven’
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gemeenten voegt hier een extra dimensie aan toe. De Wet Maatschappelijke  

Ondersteuning, de Wet Werk en Bijstand, de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, 

het Deltaprogramma van de commissie Veerman; ik hoef u als verzamelde  

gemeentebestuurders niet te vertellen uit welke hoeken de uitdagingen op u 

af komen. Deze uitdagingen strekken verder dan de vaakgenoemde uitvoering 

van de vele gedecentraliseerde taken. U moet zich bijvoorbeeld realiseren dat de 

grootste opgaven uit het rapport Veerman hier in de Zuidwestelijke delta liggen. 

De transities die in dit gebied nodig zijn, vragen om een grote beleidsvormende 

ontwikkelkracht  een kracht die het niveau van vele huidige gemeenten (en 

sommige samenwerkingsverbanden) te boven gaat. Vandaag gaat u op dit con

gres  vanuit de praktijk in ZuidHolland  verschillende vormen van samenwer

king bekijken. Mijn ervaring  als commissaris in deze provincie, maar ook als 

burgemeester met de voeten in de klei en als Kamerlid dat meer beschouwend 

naar het lokale bestuur keek  is dat samenwerking vooral op maat moet worden 

vormgegeven. Samenwerking is afhankelijk van mensen en van de specifieke 

omstandigheden. Dat betekent ruimte bieden aan lokale processen.

Onder deze centrale lijn constateer ik het volgende:
n  Een noodzakelijke factor bij samenwerking is onderling vertrouwen.
n   Samenwerking gedijt bij inhoudelijke motieven en heldere  gezamenlijk  

uitgesproken  doelen.
n  Waar gezamenlijke doelen nog niet duidelijk zijn bepaald, is vertrouwen  

van nog crucialer belang.
n  Het is belangrijk om in samenwerking de onderlinge energie vast te houden 

en  sterker nog  daar altijd naar op zoek te blijven. 

Wanneer u vandaag de verschillende samenwerkingsverbanden in ZuidHolland 

bespreekt, zult u op deze punten ongetwijfeld ‘best practices’ weten te benoemen. 

Daarnaast daag ik u uit om de bestaande vormen van samenwerking te bekijken 

vanuit de zojuist genoemde criteria: werkt u vanuit onderling vertrouwen, werkt 

u vanuit heldere, gezamenlijke doelen en geeft de samenwerking u energie?

Maar, dames en heren, de belangrijkste boodschap die ik u vandaag wil  

geven, is dat wie goed naar samenwerking kijkt  en dat gaat u vandaag doen  

niet ontkomt aan het benoemen van de grenzen van samenwerking.

Laat ik die grenzen eens verkennen:

1.  Samenwerkingsverbanden proberen op uiteenlopende wijze de democratische 

legitimatie van besluitvorming te borgen. U moet zich bewust zijn dat de  

democratische legitimatie in dergelijke oplossingen altijd suboptimaal is. 

Deze suboptimaliteit uit zich regelmatig in duale spanningen: waar wethou
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ders op het niveau van het samenwerkingsverband tot gezamenlijke keuzes en 

besluiten moeten komen, voelen gemeenteraden zich maar al te vaak beperkt 

in hun kaderstellende en controlerende rol. U kunt de voorbeelden uit uw 

eigen omgeving ongetwijfeld zo opnoemen. 

2.   Samenwerking is gebaat bij een krachtige gemeente als trekker.  

De paradox is dat dit krachtige centrum voor een werkelijk succes de eigen 

belangen opzij moet kunnen zetten. Waar dit niet gebeurt, wordt het vertrou

wen in de samenwerking geschaad. Dit leidt tot gevoelens van wantrouwen 

die lokale bestuurders vaak niet richting centrumgemeente uitspreken, maar 

wel tegen de Commissaris van de Koningin. 

3.  Democratische besluitvormingsprocessen worden door structuren en  

bevoegdheden naar een duidelijke uitkomst gebracht. Daartegenover is het 

resultaat van samenwerking louter afhankelijk van personen. Deze afhanke

lijkheid maakt kwetsbaar. 

4.  Een vierde en laatste punt: vaak is samenwerking een vlucht naar voren die 

wordt ingegeven vanuit zwakte. Ook daar zult u vandaag voorbeelden van 

tegenkomen. Het werkelijke doel van sommige bestuurders is niet een goede 

dienstverlening, maar instandhouding van de bestuurlijke onafhankelijkheid. 

Om de toenemende werkdruk 

en de grotere kwaliteitseisen die 

decentralisatie en taakvergroting 

met zich meebrengen het hoofd 

te kunnen bieden, vluchten steeds 

meer bestuurders in constructies 

die één ding gemeen hebben: ze zijn 

defensief van aard. Samenwerking 

ontstaat niet in de laatste plaats 

soms ook om een centrumgemeente 

buiten de deur of de provincie op 

afstand te houden. Laat ik duidelijk 

zijn: een defensieve samenwerking 

kan niet, want bij die vlucht staat de 

inhoudelijke noodzaak niet voorop.  

Bovendien zijn bovenlokale belan

gen  zeker die op ruimtelijkecono

misch gebied  het werkterrein van 

de provincie.
‘Wildgroei 
beheren ’
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Het probleem met bestuurders die samenwerking vanuit defensieve  

motieven zoeken, is bovendien dat zij denken dat samenwerking oneindig is.  

Als u alle vormen van samenwerking vandaag goed bekijkt, ontkomt u niet aan 

de conclusie dat samenwerking ook een eindigheid heeft. Een commissie onder 

leiding van Wolter Lemstra  voormalig senator, oudburgemeester en exsecreta

risgeneraal  wees vorige maand nog op deze eindigheid in haar analyse van de 

bestuurlijke toekomst van het Gooi. Volgens Lemstra zijn de ruimtelijke opgaven 

in dit gebied te groot voor kleine gemeenten én hun samenwerkingsverbanden.  

Ik citeer de commissievoorzitter: “Vergeet niet dat het Gooi ligt tussen masto

donten als Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Almere. (…) De gemeenten én hun 

burgers zijn niet geholpen met gemorrel aan de voorgestelde fusie.”

Bij het bepalen van de grenzen van samenwerking moeten we een antwoord geven 

op de volgende vragen:
n  Staat de inhoud centraal? Welke opgaven liggen er die tot samenwerking  

nopen?
n  Herbergt de samenwerking voldoende bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit  

om de opgaven ook op termijn aan te kunnen?
n    Is de democratische legitimatie 

voldoende gewaarborgd?
n    Voldoet het samenwerkingsver  

  band nog aan de bij de start ervan  

  geformuleerde voorwaarden?
n   Is samenwerking nog het geschikte  

  instrument of moet de stap naar  

  opschaling van gemeenten worden  

  gemaakt?

Vanuit de antwoorden op deze 

vragen moet regie op samenwerking 

worden gevoerd. De centrale regisseur 

op het gebied van de kwaliteit van 

intergemeentelijke samenwerking 

is het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Helaas 

moet ik vaststellen, dames en heren, 

dat de houding op dit departement 

ten opzichte van samenwerking er 

vooral één is van ‘laat duizend bloe

men bloeien’.
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Het ministerie stelt geen kaders en geeft geen richting, maar onderzoekt met 

gretige interesse de vele en diverse samenwerkingsverbanden die de afgelopen 

jaren zijn ontstaan. Die veldbiologische benadering kan mooie vangsten ople

veren  zojuist benoemde ik zelf al dat samenwerking op maat moet gebeuren 

 maar de impliciete suggestie van onbeperkte vrijheid gaat mij te ver. Bestuurlij

ke wildgroei leidt tot ongewenste aberraties van de bestuurlijke hoofdstructuur. 

Met name het moederdepartement op het gebied van openbaar bestuur zou de 

wildgroei moeten willen beheren en duidelijke grenzen en kaders voor samen

werking moeten benoemen.

De door dit kabinet aangekondigde evaluatie van de WGR+regeling zal hier

toe de nodige bouwstenen leveren. Ook biedt het  op vrijdag 3 april vastgestelde 

 Beleidskader gemeentelijke herindeling aanzetten tot regie. In het beleidska

der schrijft het kabinet immers dat “oplossingen voor bestuurskrachtvraagstuk

ken kunnen liggen op het terrein van samenwerking”.  Soms is echter de oplos

sing van herindeling onvermijdelijk, waarbij het nieuwe beleidskader de provin

cie nadrukkelijk een rol geeft in gevallen waarin samenwerkende gemeenten 

niet tot een unaniem voorstel over hun bestuurlijke toekomst komen. Hiermee 

is één van de instrumenten voor regie op samenwerking benoemd. Maar beter 

nog is dat de grenzen van samenwerking ‘van onderop’ worden gedefinieerd. 

Daar daag ik u vandaag graag toe uit.
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Boegbeeld
          van 
  Rotterdam

Toespraak van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in 

de provincie Zuid-Holland, tijdens de bijzondere vergadering 

van de gemeenteraad van Rotterdam voor het afscheid van 

burgemeester Ivo Opstelten

18•12•2008
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Geachte leden van het college, dames en heren van  
de gemeenteraad, maar vooral beste Ivo en Mariëtte, 
jullie dochters, hun partners, en verdere familie,

Dames en heren,
De gemeenteraad van Rotterdam neemt vandaag afscheid van haar  
burgemeester Ivo Opstelten. Een afscheid waar diverse media ons de  
afgelopen weken al op hebben voorbereid met de gebruikelijke  
afscheidsinterviews en portretten. (En via een fotoreportage in het 
Volkskrant Magazine waardoor we weten dat de burgemeester zich  
‘s ochtends nat scheert, gekleed in overhemd.)

Het is óók een afscheid met weemoed. Toen Ivo Opstelten tien jaar  

geleden door de Kroon tot burgemeester van Rotterdam werd benoemd, was de 

stemming iets anders. Linkse partijen waren teleurgesteld over de benoeming 

van een VVDburgemeester in een ‘rode stad’. En één van de toenmalige fractie

voorzitters sprak zelfs over ‘een man zonder ideeën, niet de bevlogen politicus 

die Rotterdam nodig heeft’. Op deze eerste reacties reageerde Ivo Opstelten  

voor wie hem kent   op zijn eigen manier: met begrip. Hij liet weten dat hij zich 

als onpartijdig voorzitter, die ‘tussen de partijen’ staat, zou gaan inzetten voor 

de stad, waarbij ‘alle raadsleden en inwoners me even lief zijn’. 

Als geboren Rotterdammer was hij trots op zijn benoeming. Hij herkende 

zich erg in de Rotterdamse cultuur en stijl van werken, in  zoals hij in januari 

1999 in het NRC Handelsblad liet optekenen – ‘het aparte dat veel havensteden 

hebben: doenerig, korte lijnen, informeel, geen poespas, erop af’. In september 

1998 had de gemeenteraad van Rotterdam in haar profielschets de nodige eisen 

gesteld aan de opvolger van burgemeester Bram Peper. De raad wilde niet alleen 

een ‘Topbestuurder’, maar ook een ‘Rotterdammer, Bruggenbouwer, Ambassa

deur en Strateeg’. Dat was nogal wat. Er was tien jaar geleden ook het een en 

ander aan de hand. De stad had problemen met veiligheid, werkgelegenheid, 

integratie, verloedering in wijken, de groeiende multiculturalisering en de  

internationale concurrentiepositie van de Haven. Op al deze terreinen is  

Rotterdam er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. Ivo Opstelten heeft in al 

deze processen een centrale, en vaak doorslaggevende rol gespeeld. Altijd  

stimulerend, soms initiërend, soms confronterend en altijd weer als boegbeeld; 

precies zoals je van een burgemeester mag verwachten. Hij deed dat behendig 
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en met grote toewijding. In die behendigheid weerspiegelt zich niet  

alleen de persoon van Ivo Opstelten, maar ook zijn lange ervaring als burge

meester. Vandaag neemt niet alleen de Rotterdamse gemeenteraad afscheid van 

haar burgemeester. In feite neemt heel Nederland afscheid van de burgemeester 

die  met zijn zware basstem en meer dan 30 jaar ervaring in het vak  ook wel de 

verpersoonlijking van het ambt wordt genoemd.

Dames en heren, al op jonge leeftijd had Ivo belangstelling voor het burge

meestersvak, want meteen na zijn studie werd hij medewerker van het Kabinet 

van de burgemeester van Vlaardingen. Daar werd zijn talent herkend, zo blijkt 

uit de referentie die de toenmalige burgemeester van Vlaardingen, Jan  

Heusdens, in 1972 schreef bij de succesvolle sollicitatie van de 28jarige Ivo  

Opstelten naar het burgemeesterschap van de Drentse gemeente Dalen.  

Ik citeer: “Sollicitant weet  ondanks zijn jeugdige leeftijd  bestuurders op een 

zodanige wijze te benaderen, dat zijn benadering niet alleen aanvaard wordt, 

doch dat men ook datgene doet wat de sollicitant uitgevoerd wil zien.”  

Die eigenschap moet u allen toch bekend voorkomen. Mij ook.

Burgemeester Heusdens schatte de kwaliteiten van Ivo beter in dan sommi

gen in de Rotterdamse politiek, die hun nieuwe burgemeester bij zijn aantreden 

ontvingen als een “voortreffelijk bestuurder, maar geen man die zijn stempel  

op het te voeren beleid zou kunnen drukken”. Dit laatste bleek al snel een  

misvatting. Met name op het gebied van veiligheid zorgde Ivo voor een samen

hangende visie, een goede organisatie van het beleid en een duidelijke aanstu

ring van de uitvoering.

En voor afrekenbare resultaatsverplichtingen. Ook op het gebied van grote eve

nementen werd Ivo het boegbeeld van de stad. Met onlangs nog als beloning par 

excellence de toewijzing van het Grand Départ van de Tour de France in 2010.

Dames en heren, Nederlanders hebben instinctief moeite met leiderschap, 

met mensen die aan het roer staan of voorop lopen. 

Nederland is een land van minderheden, van compromissen en van collegiaal 

bestuur. Onze moeite met individueel leiderschap  en de daarbij behorende  

persoonlijke verantwoordelijkheid  is opmerkelijk. 

Want besturen, zeker in de hoedanigheid van burgemeester, is geen erebaan, 

maar een verantwoordelijke opgave die vraagt om doeners, mensen die hun 

nek uitsteken. Ivo, wie de complexiteit van het burgemeesterambt kent, beseft 

hoe uniek het is dat jij in uiteenlopende en extreme omstandigheden de kunst 

verstond om mee te bewegen én mee te sturen. Zowel door een college onder 
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‘Stelling 
innemen, 
transparant 
zijn en 
afgerekend 
worden op 
datgene 
waar je 
mee bezig 
bent’

leiding van Leefbaar Rotterdam als door een college onder leiding van de PvdA 

werd je als boegbeeld gepositioneerd. Jouw optreden laat zien dat er  in weerwil 

van zojuist gedane observaties  altijd plaats is voor bestuurders, zowel gekozen 

als benoemde, die zich onderscheiden door een eigen visie, stijl en een bijzon

dere ambitie. Iets van jouw daadkracht klinkt door in jouw credo van “stelling 

innemen, transparant zijn en afgerekend worden op datgene waar je mee bezig 

bent”. Je bleef altijd jezelf, of je nu sprak met Bill Clinton of met die dame op 

Zuid, Ivo Opstelten bleef de authentieke Ivo Opstelten. Zelfverzekerd, doortas

tend, vol overtuigingskracht, met plezierige omgangsvormen, soms een beetje 

neerbuigend, maar altijd met groot 

gevoel voor humor en zelfspot! Die 

zelfspot zagen we afgelopen week

end terug in het blad Binnenlands 

Bestuur, toen Ivo met een anekdote 

refereerde aan de grenzen en  

beperkingen van zijn daadkracht. Hij 

beschreef hoe hij als jong burgemees

ter van Dalen bij een te kordaat op

treden een corrigerende trap onder 

tafel kreeg van toenmalig wethouder 

Smits. Ongetwijfeld zijn er in deze 

zaal meer mensen die hem in de  

afgelopen jaren wel eens zo’n trap 

hebben willen geven.

Bij zijn benoeming in Rotter-

dam had Ivo een veel minder van

zelfsprekende centrale positie dan in 

Dalen in 1972. In het kritische  

Rotterdam van de 21e eeuw heeft 

Ivo zijn gezag voortdurend moeten 

verdienen door de kwaliteit van zijn 

optreden. Soms moest hij de lokale politici en de lokale gemeenschap  met ken

nis van zaken en met heldere doelen  binden aan een langetermijnperspectief. 

Soms stagneerden of ontspoorden zaken en moest hij lastige kwesties benoemen 

en knopen doorhakken. Daarbij moest hij boven de partijen staan  of beter  

gezegd tussen de partijen, want wie Ivo kent weet dat hij ‘boven de partijen’ 

maar ouderwets vindt  en moest hij over de grenzen van zijn gemeente heen 

kijken. Dat laatste is hem steeds beter afgegaan. 
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Ik hoef hier in Rotterdam niemand te vertellen onder welke lastige omstan

digheden dit alles moest gebeuren. Na de raadsverkiezingen van maart 2002 

kreeg Rotterdam niet alleen te maken met een nieuwe partij als grootste fractie 

in de gemeenteraad, maar ook met een nieuw en spraakmakend college én  

eigenlijk als eerste gemeente in Nederland met strikt dualistische verhoudingen 

waarin het college bestuurt en de raad controleert. Ook de stille tocht na de 

moord op Pim Fortuyn  de ‘kras op zijn ziel’ zoals Ivo vorige maand in Trouw 

liet weten  was een cruciaal moment in Ivo’s burgemeesterschap. Op die  

momenten stond hij er en toonde hij zijn vermogen om richting te geven en 

mensen te binden. Daar mag de stad en mogen de Rotterdammers jou, Ivo, 

dankbaar voor zijn.

Ivo, persoonlijk dank ik je in het bijzonder voor de goede samenwerking  

in de afgelopen jaren. Niet alleen in de verhouding van commissaris tot  

burgemeester of van stad tot provincie, maar vooral in versterking van de  

samenwerking binnen de Randstad en in die ingewikkelde Zuidvleugel.

Dat zijn  zeker met het oog op de toekomst  even logische als cruciale ontwik

kelingen die minder ver zouden zijn als wij elkaar in de afgelopen jaren op  

wezenlijke momenten niet snel en eendrachtig hadden weten te vinden. Er is  

de afgelopen dagen in een enkele krant gesuggereerd dat wij het niet al te best 

met elkaar zouden kunnen vinden. Ik weet niet waar dat op gebaseerd is. Zeker, 

er zijn af en toe functionele verschillen van inzicht geweest. Verschillen die  

samenhangen met de natuurlijke spanning tussen de grote stad Rotterdam en 

de provincie  een bestuurslaag waar jij zo je visie op hebt. En zeker niet als  

enige in deze zaal. Maar die functionele verschillen hebben de goede persoon

lijke verhoudingen nooit in de weg gestaan. In ben dankbaar dat ik in de  

afgelopen jaren met Wim Deetman als burgemeester van Den Haag en jou als 

burgemeester van Rotterdam moeilijke discussies met het andere Den Haag heb 

kunnen voeren. We trokken samen op. En konden van elkaar op aan. Daar ben 

ik je dankbaar voor. 

Ivo, je was een gedenkwaardig burgemeester van Rotterdam, in de  

traditie van sterke, richtinggevende en tussen de partijen staande burgemees

ters. Je plek in de geschiedenis van deze bijzondere stad is voor altijd gebeiteld, 

en… zeer terecht. Je hebt dit ambt uitgeoefend in een onverbrekelijke twee

eenheid met Mariëtte, die op haar eigen wijze een heel bijzonder stempel heeft 

gedrukt op jullie bijna 10 jaar in Rotterdam. 

Dank jullie wel en het ga jullie goed.
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Wereld
    burgemeester
Aboutaleb

Toespraak van Jan Franssen, 

Commissaris van de Koningin in 

de provincie Zuid-Holland, in de 

gemeenteraad van Rotterdam

5•1•2009
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Mijnheer de voorzitter, mijnheer de burgemeester, 
mevrouw Aboutaleb, de kinderen, familie, de oud-
burgemeester en zijn echtgenote, leden van de raad, 

dames en heren,
De wereldstad Rotterdam heeft een wereldburgemeester. ‘Obama aan 
de Maas’, een geuzennaam die in verschillende media is opgedoken, 
gaat misschien wat ver, maar de betekenis van het aantreden van de 
heer Ahmed Aboutaleb is groot. Het is een bevestiging dat er voor  
Nederlanders van allochtone afkomst in onze samenleving geen glazen 
plafond behoeft te zijn en dat zij met hard werken en hun kansen  
pakken heel veel kunnen bereiken. Wie in ruim dertig jaar doorgroeit 
van ambitieuze jongeman die een aantal technische opleidingen volgt, 
tot journalist, voorlichter, directeur van Forum, hoge ambtenaar, wet-
houder en staatssecretaris heeft, dunkt mij, invulling gegeven aan het 
Rotterdamse adagium ‘geen woorden, maar daden’. Zo iemand kan zich 
identificeren met de wapenspreuk van deze stad: ‘Sterker door strijd’.

De nieuwe burgemeester van Rotterdam is een rolmodel. Dat is echter 

niet de reden dat de heer Aboutaleb vandaag als burgemeester aantreedt. In de 

profielschets stond uiteraard niet dat Rotterdam een Marokkaanse Nederlander 

zocht. Daarin stond wel: wij gaan voor de beste en de beste wil naar Rotterdam. 

De eenmalige door de gemeenteraad in Rotterdam verspreide burgemeesters

krant meldde zelfs dat het de állerbeste moest zijn. Dat is dus de reden dat de 

heer Aboutaleb de eerste burger van Rotterdam is geworden. Op de vele lijstjes 

die, al lang voordat de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad met haar 

voordracht kwam, in de media werden bijgehouden, prijkte een keur van  

namen. Daar stond de naam ‘Aboutaleb’ aanvankelijk niet bij. De keuze voor 

hem is daarom voor sommigen wellicht een verrassing. In elk geval is het een 

zeer bewuste keuze. 

Ik heb goede herinneringen aan de profielschetsvergadering, waarin wij  

uitvoerig standpunten met elkaar hebben gewisseld. Wij waren het tijdens die 

bijeenkomst eens over de terecht hoge verwachtingen die een stad als Rotter

dam van de nieuwe burgemeester mag hebben. De profielschets kwam tot stand  

< terug naar inhoud



Leiderschap, vertrouwen & draagvlak 84

nadat u vele meningen van Rotterdammers had verzameld en reacties uit de 

regio had gepeild. U zocht, zo bleek uit de schets, een burgemeester die aan het 

voor Rotterdam belangrijke thema veiligheid op betrokken en stimulerende wij

ze invulling geeft. Een burgemeester die de sociale problemen te lijf gaat, binnen 

en buiten de stad als boegbeeld optreedt, een stevige teamleider van gemeente  

raad en college is en in en met de regio samenwerkt. Dit alles als onafhankelijk 

denker, stressbestendig beslisser, integer verbinder, energiek werker en toeganke

lijk communicator. Dat zijn de kwaliteiten op basis waarvan de keuze is gemaakt. 

Uw zoektocht is geslaagd: vandaag start uw nieuwe burgemeester!

Wij stellen in Nederland hoge eisen aan burgemeesters. Wij verwachten 

veel van hen. Ik vatte zojuist de profielschets samen, waaruit dat overduidelijk 

blijkt. Dit brengt mij ertoe van deze gelegenheid gebruik te maken om enkele 

gedachten over de toekomst van het burgemeestersambt met u te delen. Het 

burgemeesterschap is een veeleisend vak. De politieke en maatschappelijke om

geving is veranderd en verandert voortdurend. Van burgemeesters wordt daad

kracht gevraagd, leiderschap en sturing, terwijl de formele politieke macht niet 

bij hen berust. Anderzijds leven wij in de tijd van afrekenen, waarin kritisch en 

snel  soms te snel  wordt geoordeeld. 

Gezag is niet meer vanzelfsprekend; 

meer dan vroeger gaat het om de per

soonlijke kwaliteiten, waarmee het 

gezag kan worden verworven. Sinds 

de invoering van het dualisme zijn de 

rollen van raad en college duidelijker 

geworden, maar die van de burge

meester niet. Het beoogde sluitstuk 

van de dualisering, namelijk de geko

zen burgemeester, is er niet gekomen. 

De huidige benoemingswijze van de 

burgemeester is als het ware een tus

senfase: formeel wordt hij door de 

Kroon benoemd, maar feitelijk is het 

de gemeenteraad die zorg draagt voor 

de voordracht, op basis van vooraf

gaande selectie door de Commissaris 

van de Koningin. 

Dat vraagt veel van zowel de burge

meester als van degenen die hem  

‘Gezag is 
niet meer 
vanzelf-
sprekend’
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het vertrouwen hebben gegeven. Het betekent dat de burgemeester bij de  

invulling van zijn taak afhankelijk is van de lokale politiekbestuurlijke ruimte. 

Dat kan in bepaalde situaties onzekerheid geven of zelfs conflicten.

De behoefte aan verandering en versterking van het burgemeestersambt  

juist om leiderschap en daadkracht te faciliteren  wordt breed gevoeld. 

Onder meer op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela

ties, in de Kring van Commissarissen en bij het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters wordt over de verandering van het ambt gesproken, maar deze 

discussie blijft nog te veel hangen in de sfeer van het bepalen van de randvoor

waarden. Die zijn op zichzelf belangrijk, maar waar wij naartoe moeten is een 

integrale versterking van het ambt, met rechtspositionele waarborgen en wet

telijk vastgelegde bevoegdheden en instrumenten, zoals die nu al gelden op 

het gebied van veiligheid. Ik zal niet nalaten bij de minister van Binnenlandse 

Zaken aan te dringen op het indienen van concrete voorstellen tot vernieuwing 

en versterking van het ambt.

Rotterdam, dames en heren, is een stad die de burgemeester – op dit punt 

geef ik de politiek verantwoordelijken 

een compliment  royaal de ruimte 

biedt mede een stempel te drukken op 

de stad. Daarin onderscheidt Rotter

dam zich van Amsterdam. Tegelijker

tijd zijn in Rotterdam de verwachtin

gen hoog gespannen. Om het op z’n 

Rotterdams, en dus  

direct, te zeggen: de nieuwe burge

meester moet wel wat laten zien. De 

heer Aboutaleb schaart zich vandaag 

in een rij van illustere voorgangers. 

Mannen van gezag, zoals de titel van 

een lezenswaardig boek over een aan

tal van hen luidt. Ik geef de nieuwe 

burgemeester van Rotterdam de ver

zekering dat deze mannen hun gezag 

niet alleen aan hun functie ontleen

den, zij hebben er ook hard voor moe

ten werken. Ter illustratie een korte 

terugblik op de geschiedenis. 
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Eén week voordat oudburgemeester Oud in 1938 in Rotterdam aan de slag 

ging, behandelde de gemeenteraad een motie met als strekking dat de benoe

ming niet in overeenstemming was met de politieke verhoudingen binnen de 

Rotterdamse bevolking. De motie werd met 20 stemmen tegen en 17 stemmen 

voor verworpen. Oudburgemeester Thomassen die, evenals zijn voorganger Van 

Walsum, de havenportefeuille beheerde, kreeg rond 1970 te maken met steeds 

meer weerstand uit de hoek van milieu en natuurorganisaties; er kwam zelfs 

een actiecomité ‘Thomassen rot op’. Op een bewaard gebleven foto is te zien dat 

de heer Thomassen op het bordes van het Rotterdamse stadhuis op de vuist gaat 

met een demonstrant. Over de benoeming van oudburgemeester Van der Louw 

stonden in de loop van 1974 de kranten maandenlang vol. De verdeeldheid in de 

Rotterdamse gemeenteraad was enorm. Het bedrijfsleven vreesde de komst van 

deze ‘rooie rakker’. Toenmalig ministerpresident Den Uyl liet optekenen dat de 

benoeming van Van der Louw hem wel een kabinetscrisis waard was. 

Zo kan ik nog wel even doorgaan, want ook de benoemingen van de heren 

Peper en Opstelten leverden kritische 

geluiden op, maar dat zal ik niet doen. 

Daarom gaat het mij uiteraard ook niet. 

Belangrijker is het te benadrukken dat 

Rotterdam altijd burgemeesters heeft 

gehad die ergens voor stonden.

Oud was de burgemeester van de 

wederopbouw en zocht als eerste naar 

een evenwicht tussen bestuurlijke en, 

deels internationale, representatieve  

taken. Van Walsum en Thomassen  

waren de grote voortrekkers van de  

ontwikkeling en internationalisering van de haven. 

Van der Louw bracht de modernisering van de stad op gang. Peper introduceer

de het multidimensionaal denken en legde de verbinding tussen stad en haven 

en Opstelten bouwde op deze trits voort en drukte zijn stempel op het veilig

heidsbeleid, waarmee hij een voorbeeld was voor de rest van het land. Met hun 

optreden dwongen al deze burgemeesters hun gezag af, waarbij zij stuk voor 

stuk ook wel eens Rotterdamse, ongezouten kritiek over zich heen kregen.

‘Als Rotter-
dammer 
onder de 
Rotter-
dammers’
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Dames en heren, ik heb er alle vertrouwen in dat voor de heer Aboutaleb een 

mooie plaats in deze rij van bestuurlijke zwaargewichten is weggelegd. Zeker, 

er liggen forse opgaven op de nieuwe burgemeester te wachten. Ik noem er een 

aantal, zonder volledigheid na te streven: op het gebied van veiligheid, onder

wijs, werkgelegenheid en armoedebestrijding, op het gebied van integratie, als 

het gaat om economische ontwikkeling en duurzaamheid, op het gebied van 

bereikbaarheid en attractieve woonmilieus, en als het gaat om samenwerking 

in de regio. De heer Aboutaleb heeft 

eerder bewezen over daadkracht en 

doorzettingsvermogen te beschikken. 

Met kritiek omgaan, is ook wel aan 

hem besteed. Zijn aantreden in deze 

stad voegt hieraan een dimensie toe. 

De heer Aboutaleb zal ongetwijfeld 

zijn mouwen opstropen, als Rotter

dammer onder de Rotterdammers. 

Het verheugt mij dan ook dat ik hem 

zojuist, hier in uw midden, als uw nieuwe wereldburgemeester heb beëdigd. Ik 

besluit met een citaat van oudburgemeester Thomassen, waaruit blijkt dat de 

buitenwacht goed op u allen in deze spannende wereldstad zal letten: ‘Er wordt 

van Rotterdam veel verwacht, omdat het nu eenmaal Rotterdam is.’

Ik wens u allen een succesvolle periode toe in en voor Rotterdam. 

‘Er wordt 
van Rotter-
dam veel 
verwacht’
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Verlangen
          naar
leiderschap

Toespraak van Jan Franssen, 

Commissaris van de Koningin in  

Zuid-Holland, bij de nieuwjaarsreceptie 

van de provincie Zuid-Holland

9•1•2008
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Dames en heren,
Vorige week donderdagnacht werd ik plotseling wakker. Ik zette de  
televisie aan op CNN. Barack Obama had de voorverkiezing in Iowa  
gewonnen. Hij hield een overwinningsspeech. “They said this day would 
never come…” De rillingen liepen over mijn rug. Daar stond een leider. 
Een man met een visie en een missie. Vol zelfvertrouwen.

Er maakte zich  en niet voor het eerst, moet ik u bekennen  een groot ver

langen van mij meester. Een verlangen naar politiek leiderschap in ons land. 

Niet in de zin van quasidictatoriaal dingen erdoor drukken, maar leiderschap 

in de zin van het bieden van een koers en een kompas voor onze samenleving. 

Waardoor de angst die velen zozeer in de ban heeft  en die leidt tot eng natio

nalistisch gedrag, verwijdering tussen bevolkingsgroepen en tot agressie en ver

nielzucht  plaats maakt voor betrokken, participerend burgerschap en verant

woordelijk maatschappelijk handelen. Leiderschap betekent voorgaan, idealen 

verwoorden en doelen stellen. Niet handelen op grond van geconstateerd draag

vlak, maar werken aan draagvlak voor ideeën of standpunten die je als politicus 

of bestuurder hebt. Dat lijken veel politici te zijn vergeten, maar het is wel de 

essentie van het politiek handelen. Ik wil daar later nog iets over zeggen.

Geen land ter wereld viert de jaarwisseling zoals wij; met heel veel vuur

werk, maar dat kan niet de reden zijn dat het zo uit de hand loopt. Dit jaar was 

het weer erger. Vernielingen en het geweld tegen hulpverleners, in ons hele 

land, moeten leiden tot een diepere bezinning op wat we wel en wat we niet wil

len tolereren tijdens Oud en Nieuw. In 2007 hebben wij vanuit de provincie het 

voortouw genomen om samen met de burgemeesters te werken aan een uitwis

seling van ideeën en het aanboren van nieuwe creativiteit om deze jaarwisse

ling beter beslagen ten ijs te kunnen komen. Het heeft op veel plaatsen in onze 

provincie  en ook elders  niet mogen baten. Bestuurders en politici buitelen 

deze dagen over elkaar heen met het lanceren van allerlei ideeën: de een nog 

harder en repressiever dan de ander. Ik denk dat dat niet zal werken. 

Het in samenspraak met alle betrokkenen  ook en met name de jeugd  bespre

ken en vastleggen van hoe met elkaar Oudjaarsnacht wordt gevierd, biedt meer 

kans op succes dan nog meer brandweer en ME inzetten. Hier ligt bij uitstek 

een taak voor de burgemeester. Dat vraagt om lokaal maatwerk. De provincie is 
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bereid ook in 2008 het platform te bieden om van elkaar te leren en elkaar te 

inspireren.

In de periode vóór de Statenverkiezingen van maart vorig jaar kregen de 

provincies er weer eens ongenadig van langs. Het beeld werd neergezet dat pro

vincies zich te vaak en te veel met zaken bemoeien waar ze zich niet mee bezig 

moeten houden, en in zaken waar ze wel over gaan met te weinig daadkracht 

optreden. De waarheid is altijd genuanceerder; het optreden van het provinciaal 

bestuur bij de discussie over de RijnGouwelijn is een veel genoemd voorbeeld 

van een assertieve provincie, maar er zijn er meer. Gedeputeerde Staten gaven 

in de afgelopen jaren meerdere malen een aanwijzing, of dreigden daarmee, 

om zaken in de gewenste richting bij te sturen. Maar dat het optreden van 

provincies beter kan, is evident. De provincies trekken zich de kritiek op hun 

functioneren wel degelijk aan. Zij willen prestaties leveren en zijn zich daarbij 

terdege bewust van hun kwetsbare positie. Het middenbestuur heeft het lastiger 

dan rijk en gemeenten, die met elkaar discussiëren over de vraag wie van hen 

de ‘eerste overheid’ is. Krachtiger gemeenten kunnen meer taken aan en treden 

zelf meer en meer met het rijk in contact om zaken geregeld te krijgen.  

De rijksoverheid laat dit soms toe, 

maar wat erger is: zij heeft als geheel 

geen heldere en eenduidige visie 

op de verdeling van verantwoorde

lijkheden tussen de overheidslagen, 

laat staan over de verhouding tussen 

taak en schaal. Daarbij ontbreekt 

aan rijkszijde de centrale regie gro

tendeels: het ene ministerie neemt 

een standpunt in, terwijl een ander 

departement de ruimte krijgt een 

daarmee tegenstrijdige werkwijze te 

introduceren.

Vele commentatoren hebben ge

zegd dat het huidige kabinet provin

cieonvriendelijk is. Ik ben nog niet zo 

ver dat ik die stelling kan omarmen. 

Het is waar: de rechtsgrond van de 

uitname van 800 miljoen euro uit het 

Provinciefonds is hoogst discutabel, 
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maar evenzeer een politiek feit. Eind november heeft het kabinet  

de commissie Lodders ingesteld, die voorstellen moet gaan doen voor  

substantiële decentralisatie van taken, verantwoordelijkheden en geld op de  

beleidsterreinen waar de provincie haar wezenlijke positie moet gaan waar

maken. Dat zijn: ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, regionale economie, 

waterbeheer en de inrichting van het landelijk gebied. Om succesvol te opereren 

zullen de provincies op deze terreinen, meer dan tot nu toe, zelfstandige en uit

sluitende bevoegdheden moeten hebben. Die richting moet het op.

Concrete decentralisatie hoeft niet meteen, ook niet in 2009, maar wel snel 

daarna. Het rapport van de commissie Lodders en de kabinetsreactie daarop zijn 

voor mij het antwoord op de vraag of dit kabinet en de provincies vruchtbaar 

samen verder kunnen werken.

Gedeputeerde Staten van ZuidHolland hebben zich de kritiek op de provin

cie aangetrokken door zich te werpen op de operatie Provincie Nieuwe Stijl. Het 

gaat daarbij om een herijking van taken, houding en gedrag. Voor mij is dat de 

provincie terug naar haar ‘roots’, haar oorspronkelijke plaats, rol en taak. Een 

provincie als overheid die ordent en plant, coördineert en geschillen beslecht. 

Dit alles op een wijze die helder en 

transparant is en binnen afzien

bare termijnen tot resultaat leidt. De 

grootste uitdaging daarbij is niet het 

takenpakket, maar de houding en 

het gedrag. Niet alleen woorden, ook 

daden. Zo kom ik, dames en heren, 

terug op de essentie van het politiek 

handelen. En op de vraag hoe wij als 

samenleving onze democratie, onze 

besluitvorming onderhouden en ver

sterken.

De angst en onzekerheid onder 

de bevolking  die zich bijvoorbeeld 

via internet en televisieprogramma’s 

meer en meer uiten in gerichte acties 

en protesten  hebben ook de politici 

in hun greep. Opiniepeilingen, markt

onderzoeken en referenda vormen 

vaker de leidraad voor het handelen 

‘Operatie 
Provincie 
Nieuwe 
Stijl’
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dan het beginsel of de ideologie, die leidde tot politieke groepsvorming en de 

vaststelling van een samenhangend geheel aan opvattingen. Onzekere politici 

versterken de onrust onder de burgers die  anders dan vroeger  in een pril  

stadium van planvorming gehoord willen worden en invloed willen doen 

 gelden, maar die ook willen dat er knopen worden doorgehakt. Juist deze  

subtiele balans tussen denken en doen maakt het besturen in deze tijd tot een 

succes of een mislukking.

Dit evenwicht maakt het werken in het middenbestuur des te uitdagender, 

zeker met de veelheid aan partijen en belangen waarmee we te maken hebben 

nu de hiërarchische, verzuilde maatschappij van destijds is omgevormd tot de 

netwerksamenleving van vandaag en morgen. En juist die netwerksamenleving 

vraagt in het openbaar bestuur om getalenteerd vernuft, misschien wel meer 

dan vroeger. Dat vernuft is beperkter beschikbaar dan nodig is. De altijd al ruwe 

omgangsvormen in het publiek domein hebben een extra dimensie gekregen 

door de agressieve bejegening van bestuurders vanuit de samenleving. Het dua

lisme heeft de overlevingskansen van bestuurders niet groter gemaakt. Ook de 

maatschappelijk onrealistische opvattingen over de beloning van publieke en  

semipublieke ambten zullen de aantrekkingskracht van functies in het open

baar bestuur niet vergroten. Ik hoop dat de door minister Ter Horst gestarte  

discussie over de rekruteringsproblemen bij burgemeesters ruimte zal bieden 

om dieper na te denken over de betekenis van het publieke ambt en de waarde

ring ervoor. Dit is geen luxediscussie. Waar de overheid niet meer louter  

topdown handelt en de netwerksamenleving bij uitstek om kwaliteitsbestuur

ders met visie, een luisterend oor en overtuigingskracht vraagt, zal de maat

schappij bij het ontbreken daarvan alternatieve uitwegen zoeken, zoals water 

altijd het laagste punt zoekt. Dit risico ligt in het bijzonder op de loer bij  

provincies die tussen andere bestuurslagen en op het snijvlak van uiteenlopen

de belangen opereren. 

Hier liggen tegelijk grote kansen. Een Provincie Nieuwe Stijl dient haar 

doelen scherp te benoemen en moet maatschappelijke partijen bij haar publieke 

taken betrekken. Dat vraagt om bestuurlijk schakelen tussen verschillende spe

lers en schaalniveaus. Het gaat daarbij om ruimte geven én om ruimte vragen. 

Zeker ook dat laatste is van belang, want in een veranderend tijdsgewricht mag 

de overheid haar klassieke rol in het democratisch proces nimmer uit het oog 

verliezen. Het is de overheid die uiteenlopende maatschappelijke belangen af

weegt en uiteindelijk knopen doorhakt. Op basis van heldere standpunten, een 

duidelijke koers en een vooraf bekende, maar strakke regie. Als we blijven steken 
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‘Het gaat 
om ruimte 
geven en 
om ruimte 
vragen’

in een gedeelde probleemanalyse en niet tot succesvolle uitvoering kunnen 

overgaan, wordt de overheid gepasseerd. Een trage overheid vormt in wezen een 

bedreiging voor onze democratie. Het is een teken aan de wand dat het  

Rotterdams Havenbedrijf vorige maand met een plan kwam om een speciale  

verkeersonderneming op te richten die al het verkeer rond de Wereldhaven  

Rotterdam gaat stroomlijnen en daartoe bevoegdheden van de overheid over

neemt. Met als argumentatie dat “overheden de zaak nodeloos ophouden door 

een kluwen van verantwoordelijkheden, dubbele taken en competentiegeschil

len”. Ik blameer het Havenbedrijf geenszins. Ik hoop wel dat de discussie over de 

Vervoersautoriteit voor de Randstad door deze uitspraken van het Havenbedrijf 

in een stroomversnelling komt en dat op dit punt in 2008 knopen worden door

gehakt.

Dat geldt overigens voor het Urgentieprogramma Randstad als geheel. 2008 

is een testjaar: zal dit programma echt werken? Het is een veeg teken dat nóch 

in de Troonrede, nóch in de Algemene Beschouwingen de betekenis van de 

Randstad voor ons land ook maar is genoemd. Tegelijk is dit de grote uitdaging 

voor onszelf om in 2008 met veel energie en elan de hand werkelijk aan de ploeg 

te slaan.  

Alleen zo zorgen we er zelf voor dat 

het rijk niet om de Randstad heen 

kan.

Dames en heren, 2007 was een 

wat vaag jaar. Bij het passeren van 

de jaargrens gaven de media weinig 

diepgravende beschouwingen. 2008 

is een jaar waar velen verwachtings

vol naar uitzien. Ik hoop op een 

nieuwe Amerikaanse president die 

voorgaat richting een duurzame vrede in de vele conflictgebieden in de wereld 

en opkomt voor het behoud van onze bedreigde planeet. Ik hoop op nieuw elan 

voor een perspectiefrijk Europa dat eensgezind de enorme mogelijkheden van 

dit continent verzilvert. Daarbinnen zijn krachtige regio’s een onmisbare stu

wende kracht. De Randstad  met ons ZuidHolland als harde kern  moet daarbij 

in de frontlinie opereren. Met het oog op dit alles toast ik met u op een gezond 

en geïnspireerd jaar. Ik wens u een prachtig 2008. 
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Drama en
amusement

Openingswoord van Jan Franssen, 

voorzitter van het curatorium van 

de Burgemeesterslezing bij de 

Burgemeesterslezing, Den Haag

8•9•2010
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Dames en heren,
Van harte welkom bij de 14e Burgemeesterslezing. Het is inmiddels een 
traditie dat we op de tweede woensdag in september in het Atrium 
van het Haagse stadhuis bijeenkomen voor reflectie op het burgemees-
tersambt. Vandaag willen we dieper ingaan op de relatie tussen de 
burgemeester en de media. “De media zijn een essentiële pijler onder 
onze democratie”. Zo luidt de eerste zin van de uitnodiging die het 
curatorium van de Burgemeesterslezing u allen voor de zomer heeft 
toegestuurd. Die uitspraak roept herkenning op; u allen kent immers de 
rol van de media bij het informeren van burgers, bij het op de politieke 
agenda zetten van problemen en bij het controleren van de macht. 
Maar er zijn tegenwoordig ook wel eens momenten dat je vraagtekens 
zet bij het stempel van ‘pijler onder de democratie’.
 

Zo zapte ik vorige week langs een televisieprogramma waarin een groot 

portret van Mark Rutte in beeld kwam. Nieuw over de kabinetsformatie, dacht 

ik in een flits, en bleef hangen. Al heel snel bleek het echter een show waarin 

de omroep BNN op zoek ging naar de ideale partner voor Mark Rutte. Er waren 

kandidaten, er was een presentatrice en er waren deskundigen, alleen de man 

voor wie dit hele circus uit de kast werd gehaald was er niet. Hij bleek helemaal 

niet betrokken en had niet om deze dienst gevraagd  dat zou hij trouwens ook 

nooit doen. Politici, dames en heren, worden steeds meer onderwerp van drama 

en amusement. Hun medewerking of betrokkenheid is daarvoor niet eens meer 

nodig. Dat komt vooral omdat we veel media hebben. Het aantal televisiezen

ders en omroepen is enorm gegroeid, mede door de intrede van de commerciële 

omroepen in het Nederlandse bestel vanaf het einde van de jaren tachtig. Daar

bij komt de snelle opkomst van internet en on line media vanaf het midden van 

de jaren negentig.

In die sterk toegenomen concurrentiestrijd zoeken media naar niches.  

Dit heeft gevolgen voor de berichtgeving over openbaar bestuur en politiek.  

Media zoeken tegenwoordig naar een aanpak en houding die een zo groot  

mogelijk publiek aanspreekt. Berichtgeving richt zich minder op de inhoud en 

meer op emotie, drama en conflicten. Communicatiewetenschappers hebben 

deze ontwikkeling geduid als de omvorming van de mediamarkt van een aan
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bodmarkt naar een vragersmarkt. Ook het stempel van de ‘dramademocratie’ 

zal u vast niet vreemd in de oren klinken. In de dramademocratie hebben be

stuurders en politici te maken met geïntensiveerde, verscherpte en gepersonali

seerde mediaaandacht. In toenemende mate is beeldvorming bepalend bij hun 

functioneren. Dit alles geldt zeker ook  en zeker niet in de laatste plaats  voor 

burgemeesters. In een vorig jaar verschenen verkenning over de toekomst van 

het ambt schetste het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters dat de toe

genomen mediaaandacht burgemeesters zowel zichtbaarder als kwetsbaarder 

maakt. In het rapport ‘Tussen trends en toekomst’ noemt het Genootschap de 

omgang met de media zelfs een kerncompetentie voor burgemeesters.

Dat is voor het curatorium van de Burgemeesterslezing voldoende aanlei

ding om dit jaar een deskundige het licht te laten schijnen over ontwikkelingen 

in de media  en de gevolgen van die ontwikkelingen voor het openbaar bestuur 

in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder. We hebben professor  

Valerie Frissen bereid gevonden de lezing van 2010 uit te spreken. Valerie Frissen 

is seniorstrateeg bij TNO en hoogleraar ICT en Sociale Verandering aan de  

Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij heeft communicatiewetenschappen  

gestudeerd in Nijmegen en is in 1992 

gepromoveerd op het verschijnsel 

veelkijkers in Nederland. De afgelo

pen jaren heeft ze veel onderzoek ge

daan naar de maatschappelijke inzet 

van ICT en de invloed van interneti

nitiatieven op sociale processen. Ont

wikkelingen op het gebied van media 

en internet gaan zo snel dat bestuur

ders bijna per definitie achter de 

feiten aan lopen. Met haar kennis en 

ervaring kan Valerie Frissen ons onge

twijfeld wijzen op mogelijkheden om 

ontwikkelingen en vernieuwingen op 

mediagebied in te zetten voor verster

king van het openbaar bestuur. 

‘Het 
stempel van 
de ‘drama-
democratie’’
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De lezing van dit jaar wordt opgedragen aan Jaap Kroon, sinds 2006 burge

meester van Urk. Op deze keuze is door sommigen in bestuurlijk  

Nederland wat verrast gereageerd. Waarom de burgemeester van Urk?

Wij waren blij met die verrassing, want verwondering verbreedt het denken.  

De achtergrond van onze keuze voor de burgemeester van Urk is dat deze  

gemeente de afgelopen jaren een aantal voorvallen heeft gekend die Urk volop 

in de aandacht van de media hebben geplaatst.

Het uiteenlopende karakter van al die gebeurtenissen en het bijzondere span

ningsveld van massale mediabelangstelling in een  zeker voor de buitenwacht 

 gesloten gemeenschap als Urk heeft Jaap Kroon een rijke en unieke ervaring 

bezorgd in het spel met de media. We zijn benieuwd naar die ervaringen en de 

lessen die hij daaruit heeft getrokken.

Als trouwe bezoekers van de burgemeesterslezing weet u allemaal dat de 

vaste opzet van deze avond is dat eerst onze gast spreekt en daarna de burge

meester aan wie de lezing is opgedragen reageert. Vanavond doen we dat anders. 

Naar aanleiding van contacten die onze twee sprekers in de voorbereiding naar 

deze avond hebben gehad, hebben zij verzocht om de vaste volgorde om te draai

en. Met deze keer ook nog een bijzon

dere toegift. Een speciaal thema in de 

lezing van Valerie Frissen is de op

komst van sociale media. Deloitte, een 

belangrijke ondersteuner van de bur

gemeesterlezing, heeft onderzoek ge

daan naar de mogelijkheden voor de 

overheid om sociale media te gebrui

ken. 

Hans van Vliet, directeur Publieke 

Sector bij Deloitte, zal daarvan een 

presentatie geven.

Ik wens u allen een genoeglijke avond.
Het woord is aan burgemeester Kroon.
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Oploop
              Deltametropool

Toespraak van Jan Franssen, 

Commissaris van de Koningin in 

Zuid-Holland, bij de oploop van de 

vereniging Deltametropool over ‘de 

Randstad in het regeerakkoord’, 

Amsterdam

2•2•2011

< terug naar inhoud



Leiderschap, vertrouwen & draagvlak 99

 

Dames en heren,
Al sinds de oprichting in 1998 bepleit de Vereniging Deltametropool 
dat de ruimtelijke, economische en bestuurlijke opgaven in de Rand-
stad vanuit het perspectief van de Deltametropool moeten worden 
aangepakt. De wethouders RO van de vier grote steden stelden bij de 
oprichting van de Vereniging in hun ‘Verklaring Deltametropool’ dat ‘de 
ruimtelijk-economische dynamiek in het gebied zich niet laat vangen 
binnen de territoriale bestuursgrenzen van gemeenten, provincies en 
nationale staten. Bundeling van krachten is geen doel in zichzelf, maar 
middel om in het internationale krachtenveld het eigen concurrentiever-
mogen op peil te houden’. Die concurrentiepositie zou volgens de vier 
wethouders moeten worden versterkt door de transformatie van vier 
ruimtelijke componenten vanuit het perspectief van de Deltametropool 
aan te pakken: het netwerk van verbindingen, de stedelijke diversiteit, 
het landschap en het waterbeheer.

Het feit dat het eerste hoofdstuk in het regeerakkoord gaat over de organi

satie van ons binnenlands bestuur en voornemens bevat tot opschaling van het 

provinciaal bestuur in de Randstad en instelling van een Infrastructuurautori

teit voor het Randstedelijk gebied, kunnen we zien als een succes van de stroom 

van consistente boodschappen en creatieve ideeën vanuit deze vereniging. Ook 

het onderwerp van vandaag heeft de Vereniging Deltametropool goed gekozen. 

Voor het eerst is een regeerakkoord opgesteld met voorstellen tot hervorming 

van de bestuurlijke organisatie in de Randstad. Uit die interessante plannen 

spreekt vertrouwen in het decentraal bestuur, maar tegelijk zijn we erg be

nieuwd naar de visie op het openbaar bestuur waarmee het kabinet samenhang 

in alle voornemens aanbrengt. De vraag hoe alle voornemens zich tot elkaar 

verhouden  de vraag die de Vereniging Deltametropool hier vandaag stelt  is 

een juiste, een pikante en één die de nieuwsgierigheid prikkelt. Bij het beant

woorden van die vraag is het goed om terug te halen waarom het regeerakkoord 

spreekt over bestuurlijke maatregelen in de Randstad.

Als vrienden van de Deltametropool weet u allen dat de Randstad in het 

afgelopen decennium op een aantal economische prestatieindicatoren  onder 

andere economische groei, groei van de werkgelegenheid en arbeidsproductivi
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teit  is weggezakt in de ranglijst van Europese stedelijke regio’s.

Uit studies van de OESO en verschillende Randstadmonitors van TNO blijkt dat 

de Randstad te maken heeft met een vijftal structurele zwaktes:

1.  De interne bereikbaarheid van de Randstad is belabberd. Het dagelijks ver

stopt raken van de wegen is slecht voor het vestigingsklimaat en zet een rem 

op de economische ontwikkeling. In vergelijking met andere Europese regio’s 

is de spoorwegcapaciteit in de Randstad onderontwikkeld. Snelle verbindin

gen tussen de steden onderling en tussen steden en regio zijn nodig om de 

groeiende mobiliteit op te kunnen vangen.

2.  De woningmarkt is verstard. Met name de steden kennen onvoldoende  

aansluiting tussen vraag en aanbod. De scheefheid zit in het bijzonder in de 

achterblijvende mogelijkheden voor de hogere inkomens: er zijn te weinig 

hoogwaardige woonmilieus. En dat is uiteraard nadelig voor het vestigings

klimaat en onze concurrentiepositie.

3.  In de derde plaats is vast te stellen dat de agglomeratievoordelen van steden, 

economische clusters en de kennisinfrastructuur in de Randstad onvoldoende 

worden benut. Sterker nog, er is vaker sprake van onderlinge concurrentie 

en competitie dan van afstemming, coördinatie en versterking. Steden stem

men de economische, culturele en toeristische ambities niet of nauwelijks op 

elkaar af en zijn in feite verwikkeld in een concurrentiestrijd. Hetzelfde geldt 

voor kennisinstellingen: universiteiten in de Randstad hebben ‘respectabele’ 

posities op de internationale ranglijsten van instellingen voor hoger onder

wijs, maar ze scoren niet uitzonderlijk hoog. Met andere woorden: de kennis

instellingen zijn in de breedte sterk, maar zitten niet in de top.

4.  Daarmee komen we bij het vierde punt: de Randstad ontwikkelt zich te weinig 

als kenniseconomie. Research&Development, innovatie en hightech industrie 

zijn geen sterke elementen in de Randstedelijke economie. Slechts 35% van de 

private R&Dgelden wordt uitgegeven in de Randstad. Nederlandse universi

teiten en onderzoeksinstellingen produceren veel hoogwaardige kennis, maar 

die wordt onvoldoende omgezet in tastbare producten en diensten.

5.  Ten slotte, er is te veel bestuur in de Randstad. Doordat iedereen wil sturen, 

komen we niet tot de fundamentele en samenhangende keuzes die nodig zijn 

in een gebied met schaarse ruimte en een veelheid aan economische activitei

ten.

Dit laatste punt werd op een eerdere conferentie van de Vereniging Delta

metropool  in 2005 in het Tropeninstituut hier in Amsterdam  door wijlen Ad 

Geelhoed treffend onder woorden gebracht: “De Randstad als metropool is van 

niemand: het is een bestuurlijke res nullius, waarvan iedere publieke instantie, 
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wanneer dat zo uitkomt, zich de belangen kan toeeigenen.”  Het probleem  

dat de Randstad van iedereen en dus ‘van niemand’ is, was begin 2007 ook de 

centrale boodschap in het rapport van de commissie Kok. 

Wat betreft problemen met het bestuurlijk eigenaarschap in de Randstad 

ben ik in de afgelopen tijd een beetje ervaringsdeskundige geworden. 

In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat grote inrichtingsvragen 

 bijvoorbeeld de vragen rond verstedelijking, leefomgeving, mobiliteit, econo

mie en waterbeheer  in de Randstad de schaal van steden, stadsregio’s en vaak 

ook provincies te boven gaan.

Dit besef heeft echter niet geleid tot een sterk Randstadbestuur, maar tot al

lerlei  soms machteloze  bestuurlijke platforms zoals het Bestuurlijk Platform 

Zuidvleugel (BPZ), de Metropoolregio 

Amsterdam (MRA), de stuurgroep 

Groene Hart, de Bestuurlijke  

Commissie Randstad (BCR) en de ter 

ziele gegane Regio Randstad. Ik heb 

persoonlijk ervaren dat samenwer

king in deze platforms en andere 

hybride structuren veelal perspec

tiefrijk start, maar na verloop van 

tijd het karakter van voortmodderen 

krijgt. Samenwerking lijkt op het eer

ste gezicht logisch  alle deelnemers 

worden immers steeds meer van  

elkaar afhankelijk  en heeft bij aanvang energie, maar loopt bij het op tafel  

leggen van de verdelingsvragen meestal vast op de eigen lokale of regionale 

deelbelangen van waaruit samenwerkingspartners handelen.

Zeker in de huidige tijd van economische crisis zijn in de Randstad fundamen

tele  en soms pijnlijke  keuzes hard nodig voor het behoud van onze concurren

tiepositie en welvaart. Bij die keuzes is doorzettingsmacht nodig. Iemand moet 

de knopen kunnen doorhakken.

En daar ontbreekt het aan in alle platforms. Anno 2011 gelden de woorden van 

de vier wethouders uit 1998 sterker dan ooit: de bestuurlijke structuur in de 

Randstad is niet toegespitst op de ruimtelijkeconomische dynamiek in het  

gebied. Er is dringend behoefte aan vernieuwing.

Het vorige kabinet heeft ervoor gekozen om die vernieuwing niet te zoeken 

in aanpassing van de bestuurlijke structuur, maar in versnelling van projec

‘De 
Randstad 
als metro-
pool is van 
niemand’
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ten via het programma Randstad Urgent. In de afgelopen vier jaar heeft dit 

program ma ontegenzeggelijk een zekere dynamiek teweeg gebracht. De nonon

sense aanpak zorgde voor een ware rush in de projectrealisatie en had daarmee 

meerwaarde. Dat is winst, maar de projectenmachine Randstad Urgent heeft 

niet gezorgd voor meer samenhang in de Randstad. Na vier jaar Randstad 

Urgent is de Randstad als geheel niet versterkt. De schaalvoordelen van de  

polycentrische metropool zijn niet benut; zoiets  in essentie simpels  als het 

‘Rondje Randstad’ is er bijvoorbeeld nog steeds niet.

Ons enthousiasme over Randstad Urgent als ’successtory’, is tegelijkertijd een 

weerslag van ons onvermogen om strategische beslissingen te nemen die de 

Randstad als metropool laten functioneren.

Het nieuwe kabinet heeft deze paradox blijkbaar op het netvlies, want het heeft 

aangekondigd te stoppen met Randstad Urgent ‘in de huidige vorm’ en heeft 

het vraagstuk van de bestuurlijke organisatie in de Randstad prominent op de 

agenda gezet. Het is goed dat het kabinet het principe ‘je gaat erover of niet’ 

ook op de grote ontwikkelvragen in de Randstad wil toepassen. Maar de vraag is: 

hoe? Dat het kabinet het wil doen, geeft in elk geval aan dat ze de kansen in de 

Randstad wil benutten en economische voordelen wil behalen die de regio inter

nationaal krachtiger maken.

Bij de oprichting van de Vereni

ging Deltametropool spraken de vier 

wethouders over de ruimtelijkeeco

nomische dynamiek in het gebied. 

Anno 2011 moeten we constateren 

dat die dynamiek nu vooral zit in de 

stedelijke regio’s. De vraag dringt zich 

op of de opschaling in de Randstad 

langs de lijnen van de stedelijke re

gio’s moet worden ingevuld en of we 

afscheid moeten nemen van het per

spectief van één metropool.

Wie zich verdiept in de dynamiek 

van netwerken moet constateren dat 

deze zo niet werken. Het is eerder 

omgekeerd: zonder de intensievere 

samenwerking die in de vleugels is 

ontstaan, komen we nooit tot een 

sterke Randstad. Als we spreken over 

‘Rondje 
Randstad 
is er nog 
steeds 
niet’
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versterking van de Randstad wordt het perspectief van de daily urban systems 

van stedelijke regio’s vaak tegenover dat van de Deltametropool geplaatst. Dit is 

in mijn ogen een schijntegenstelling, er is namelijk sprake van belangen op ver

schillende niveaus die elkaar versterken. Het niveau van de dagelijkse bewegin

gen van wonen, werken en onderwijs is de basis voor de economische prestaties 

van de Randstad, en de Deltametropool is het niveau waarop de Randstad de 

internationale concurrentieslag moet winnen. Als we via intensivering van sa

menwerking en scherpe keuzes de twee metropoolregio’s profileren en steviger 

op de kaart zetten, zullen deze elkaar  door de polycentrische dynamiek  meer 

opzoeken en krijgt de Randstedelijke samenwerking vanzelf meer vorm. Dat is 

hard nodig, want waar nauwere stedelijke samenwerking slagkracht biedt in de 

ontwikkeling en realisatie van projecten, vraagt een aantal strategische vraag

stukken om aansturing op Randstadschaal.

In het benoemen van die vraagstukken sloegen de G4  met het advies van de 

commissie Burgmans  in 2006 de spijker op de kop.

De G4 constateerden dat de Randstad vanouds gespecialiseerd is in grensover

schrijdende handel en internationaal vervoer, maar geen sterke positie heeft in 

internationale ketens van productie, 

distributie, ‘branding’ en dienstver

lening  met uiteraard de Greenports 

als uitzondering die de regel beves

tigt. Volgens het rapport Burgmans 

kan de Randstad haar positie alleen 

verbeteren als de stedelijke markten 

 de zojuist genoemde daily urban 

systems  worden geïntegreerd tot het 

niveau van de Deltametropool, als het 

internationale vestigingsklimaat van 

de Randstad meer kosmopolitische 

kwaliteiten krijgt en als de aanwezige 

kennis en creativiteit beter wordt be

nut. Deze analyse in het rapport van 

de commissie Burgmans komt van 

professor Pieter Tordoir. Een jaar gele

den hield Tordoir in een presentatie 

voor Statenleden uit NoordHolland, 

Utrecht en Flevoland een pleidooi 

voor versterking van de Noordelijke 
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Randstad. Sommigen zagen hier een tegenstelling. 

Ik heb zojuist proberen aan te geven dat die tegenstelling vals is: krachtige sa

menwerking tussen stadsregio’s is de opmaat voor één sterke Randstad.

Ik geef enkele voorbeelden van meer specifieke opgaven op Randstadniveau:

1.  Als de planning van infrastructuur en concessieverlening OV in één hand 

komt, kunnen we komen tot een meer coherent verkeer en vervoersysteem in 

de Randstad  daarbij verwijs ik ook naar de intentie achter de Infrastructuur

autoriteit uit het regeerakkoord. Momenteel stopt vrijwel ieder OVsysteem bij 

de grenzen van een stadsregio. Het succesvolle concept Randstadrail vraagt 

om bredere toepassing en uitbouw tot een ‘Rondje Randstad’. Ook in de hui

dige problemen bij de aanbestedingen OV weerklinkt de noodzaak van een 

Randstadbrede aanpak. 

2.  Vanuit één economische strategie kunnen we zorgen dat investeringen in 

clusters elkaar versterken. Daarmee voorkomen we onnodige concurrentie 

(bijvoorbeeld: de Rotterdamse Haven richt zich voortaan op containers en de 

Amsterdamse Haven op cruiseschepen) en ontstaat meer ruimte voor kennis

valorisatie. 

3.  Als de ontwikkeling van het Groene Hart en de Kust eenduidig wordt aange

stuurd, komen we tot een aantrekkelijker leef en vestigingsklimaat en een 

gevarieerder toeristisch product. Dat is nodig, want wie bijvoorbeeld de cijfers 

van de toeristische overnachtingen in de laatste tien jaar bekijkt, ziet dat deze 

 buiten Amsterdam  drastisch zijn gedaald.

4.  Met planning van de volkshuisvesting op Randstedelijk niveau komen we tot 

betere benutting van de ruimte, betere combinatie met voorzieningen en be

tere koppeling met infrastructuur. Momenteel merkt deze regio bijvoorbeeld 

dat stagnatie van de groei van de woningbouw in Almere directe gevolgen 

heeft voor de realisatie van verbindingen met Randstad.

5.  Als investeringen in cultuur worden afgewogen op Randstedelijk niveau ont

staan minder dubbelingen in culturele voorzieningen en activiteiten. Met 

minder geld kunnen we een gevarieerder en rijker cultureel aanbod realise

ren, dat is goed voor het leef en vestigingsklimaat.

Dames en heren, na het moeizame voortmodderen van de afgelopen jaren is 

het belangrijk dat het kabinet snel duidelijkheid geeft over hoe de bestuurlijke 

organisatie van de Randstad er uit komt te zien. Voor mij staat bij die keus voor

op dat de voorgenomen opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad 

invulling moet krijgen vanuit de nieuwe bestuurlijke verhoudingen die voort

komen uit het kabinetsmotto ‘je gaat erover of niet’. Het regeerakkoord maakt 
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‘Je gaat 
erover  
of niet’

provincies én gemeenten  op uiteenlopende terreinen  tot beleidsontwerpende 

overheden. Op de kerntaken die deze overheden hebben  en krijgen, dragen zij 

nu volledige verantwoordelijkheid; voor zowel visie als planvorming en uitvoe

ring. Dat is een cultuuromslag die in provincies en gemeenten nog lang niet 

voldoende is doorgedrongen. Dat vraagt om een andere houding; provincies 

functioneren op hun kerntaken ruimte, natuur en economie bijvoorbeeld niet 

langer onder de regie van rijksprogramma’s. Die ontwikkelrol vraagt om een 

herdefiniëring van de relatie van de provincie met rijksdepartementen, maar 

 zeker in de Randstad  ook om een herdefiniëring van de verhouding van de 

provincie tot de steden. Ten behoeve van die herdefiniëring heeft minister Don

ner  die nog op zoek is  bestuurders in het gebied gevraagd om met ideeën en 

modellen te komen. De discussie in 

de Vereniging Deltametropool kan 

daar vanavond bouwstenen en aan

zetten toe leveren.

De meesten van u zullen mijn 

voorkeur kennen. De meest robuuste 

oplossing vind ik één Randstadpro

vincie. Een Randstadprovincie die 

niet de eenvoudige optelsom is van 

NoordHolland, ZuidHolland, Utrecht en Flevoland, maar de metropolitane re

gio bestrijkt, zoals die vanuit internationaal perspectief wordt gezien: de stede

lijke ring van de Deltametropool en het inliggende Groene Hart. Met die schaal 

kunnen wij keuzes maken die een oplossing bieden op de zojuist door mij ge

schetste opgaven, hebben we de juiste massa voor belangenbehartiging in de  

Europese Unie en sluiten we het beste aan bij de intenties van het regeerak

koord. Met één Randstadbestuur realiseer je immers in één beweging de  

beoogde Infrastructuurautoriteit, reduceer je de bestuurlijke drukte en kunnen 

we het opdrachtgeverschap en de decentralisaties die horen bij kerntaken en 

het beginsel ‘je gaat erover of niet’ krachtig effectueren. Tegelijkertijd zie ik dat 

het draagvlak voor één Randstadprovincie niet heel groot is. En dat er op dit 

moment veel bestuurlijke energie in de ontwikkeling van twee metropoolregio’s 

zit.

Maar er is meer nodig. Ook de positie van de oudHollandse steden, die tegen 

grenzen aan lopen, vraagt om bestuurlijke aandacht. Wat is het perspectief 

waarin de vleugels zich kunnen ontwikkelen? Soms wordt gezegd dat een 

Randstadprovincie ongewenst is omdat deze te veel concurrentie met het rijk 

oplevert. Wie dat naar voren brengt, negeert dat de opschaling van de Randstad 
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plaats moet vinden vanuit een ontwikkelingsperspectief van Nederland als 

geheel en ontkent dat bij het rijk een verschuiving net zo hard nodig is als bij 

andere overheden.

Departementen zijn momenteel nog te veel naar binnen gericht en op uitvoe

ring georiënteerd. De rijksoverheid staat voor de enorme uitdaging om het  

eigen beleid veel meer te richten op de grotere strategische vragen en op de  

Europese agenda.

Met het regeerakkoord in de hand heeft het kabinet een belangrijke  

keuze te maken. Ik kies voor het perspectief van de Randstad, dat is de stip aan 

de horizon. Daaronder kies ik voor een pragmatische houding en doe nu geen 

heldere uitspraak over een definitief inrichtingsmodel.

Ik hou mijn kaarten nog een beetje voor de borst omdat ik in alle komende 

gesprekken invloed wil blijven uitoefenen op de te maken keuzes. Wel wil ik 

hier zeggen dat ik de ontwikkeling van het samengaan van drie provincies in de 

Noordvleugel en een aparte positie van ZuidHolland geen wenkend perspectief 

vind. Bij dit soort keuzes moet het kabinet durf tonen. Ik hoop dat het kabinet 

met een visie komt waarin zij kiest voor dynamiek, zodat we na jarenlange ver

starring en getouwtrek kunnen doorpakken en komen tot een krachtig bestuur 

in de Randstad. 

Een bestuur dat ons sterker maakt. Ik citeer nog één keer de wethouders van de 

G4 uit 1998: “Bundeling van krachten is geen doel in zichzelf, maar een middel 

om in het internationale krachtenveld het eigen concurrentievermogen op peil 

te houden.” Dat, dames en heren, moet het perspectief zijn voor ons allen.
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Staats
  bosbeheer
 in de Randstad?

Toespraak van Jan Franssen, vertrekkend 

voorzitter van de Raad van Advies en Commissaris 

van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, bij 

het symposium ‘Hart voor Groen in de Randstad’ 

van Staatsbosbeheer, Baarn

17•12•2008
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Dames en heren,
Met dit symposium neemt Staatsbosbeheer het initiatief tot een jaar-
lijkse ontmoeting tussen medewerkers van Staatsbosbeheer en leden en 
oud-leden van de Raad van Advies. Het thema voor de ontmoeting van 
vandaag - ‘Hart voor groen in de Randstad’ - is gekozen naar aanleiding 
van de structuurvisie Randstad 2040, die het kabinet op 5 september 
heeft vastgesteld. Met de Visie Randstad 2040 wil het kabinet de inter-
nationale concurrentiepositie van de Randstad versterken. 
In de visie kiest het kabinet voor verdere verdichting van steden en voor 
betere aansluiting op het internationale netwerk van hogesnelheidstrei-
nen. Maar ook voor het creëren van een sterker en waterrijker Groene 
Hart en de ontwikkeling van hoogwaardige landschappen tussen de 
steden. Deze laatste keuzes op het gebied van natuur en landschap 
spelen niet alleen in op de lange termijnopgaven van klimaat, water en 
landbouw, maar geven ook een positieve impuls aan de leefkwaliteit in 
de Randstad. 

Unieke landschap Randstad
De kwaliteit van de Randstad als één stedelijke agglomeratie van Europese  

allure wordt in hoge mate bepaald door de bijzondere menging van kwaliteiten 

en functies in een betrekkelijk klein gebied. De afwisseling van stedelijke en 

landelijke kenmerken maakt de Hollandse provincies uniek in de wereld, maakt 

het gebied tot een toeristische attractie en is ook bepalend voor de vestigings

kwaliteit zoals die wordt gezien en gewaardeerd door internationale onder

nemingen. U kent wellicht de term ‘groen vestigingsklimaat’. Anders dan bij de 

meeste grootstedelijke gebieden in de wereld is het centrum van de Randstad 

niet verstedelijkt, maar waterrijk en groen. De “toegangspoort tot Europa” is 

concreet te visualiseren  en dus te profileren  als een metropool waar je zodra 

je van de ene naar de andere mainport reist verrassend veel groen en water ziet. 

Dit groenblauwe karakter is één van de unieke kwaliteiten van de Randstad 

en biedt kansen in de ontwikkeling van het gebied tot een Europese, concur

rerende topregio. Stad, land en water kunnen elkaar nu en in de toekomst in 

hoge mate versterken, maar de kansen hiertoe benutten we nog veel te weinig. 

Van een bloeiende relatie tussen stad en groen is nauwelijks sprake en dat komt 

vooral door het spanningsveld tussen stedelijk en agrarisch gebied.
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Gijzeling door landbouw
Illustratief is het verschil tussen de ‘binnenring’ en de ‘buitenring’ van de  

Randstad. De landschappen rondom de Randstad kennen hoge landschappe

lijke kwaliteiten en een redelijk harmonieuze relatie tussen stad en land. Hier 

vinden we de instituten, buitenplaatsen en villaparken, kenmerkend voor het 

´hoogwaardig vestigingsmilieu´ dat we in de Randstad zo graag willen. Tegelijk 

zijn deze landschappen recreatief aantrekkelijk en rijk aan natuur. We zien dit 

niet alleen in het Gooi  bijvoorbeeld in het gebied rond dit kasteel Groeneveld  

maar ook bij de Utrechtse Heuvelrug, het IJmeer en de kustzone. Landschappen 

waar de landbouw niet domineert en stad en groen redelijk in evenwicht zijn.

In het Groene Hart  de binnenring van de Randstad  is de relatie tussen stad 

en groen moeizamer, ondanks het decennialang gevoerde Groene Hartbeleid. 

(Dit komt met name door de prominente plaats die de landbouw nog steeds 

inneemt.) In het licht van een optimale relatie tussen stad en groen is de agrari

sche functie zowel ‘te zwak’ als ‘te sterk’. Te zwak waar het gaat om weerstand 

te bieden aan verstedelijking en verrommeling. Agrariërs bezwijken  om vaak 

begrijpelijke redenen  regelmatig voor de verleiding van de grote bedragen van 

vermogende particulieren of projectontwikkelaars. 

Tegelijkertijd is de agrarische sector te sterk als het gaat om het tegenhouden 

van water, recreatielandschap, bos en natuur ten behoeve van zes miljoen Rand

stedelingen. Het spijt mij, maar de karige en achterblijvende ontwikkeling van 

groen en water rond de steden in de Randstad laat geen andere conclusie toe. 

Metropolitane parken
Het agrarisch landschap in de Randstad, dames en heren, wordt vaak afgespie

geld als de ‘contramal’ van het stedelijk gebied. De praktijk is natuurlijk anders: 

in economisch opzicht is de agrarische bedrijfstak minstens zo onderhevig aan 

conjuncturele schokken, technologische innovatie en ontwikkelingsvragen als 

het stedelijk gebied. Maar politiekideologisch heeft het beeld van de ‘contra

mal’ nog steeds veel kracht. 

De Visie Randstad 2040 wil dit beeld van tegenstelling tussen stad en groen  dat 

zoals gezegd vooral in de binnenring van de Randstad speelt  doorbreken. Daar 

is alle aanleiding toe.
n  De culturele verschillen tussen de stad en het platteland worden steeds kleiner. 
n   De landbouw is  zoals net gezegd  net zo onderhevig aan processen van  

globalisering als de stedelijke economie. 
n  Een aantrekkelijk landschap nabij de stad is inmiddels een belangrijke  

voorwaarde voor een concurrerend vestigingsklimaat.
n  De groene ruimte wordt steeds belangrijker voor de stedeling. 
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Dit laatste bleek ook uit de interactieve discussies rond de Visie Randstad 2040 

die het ministerie van VROM in de eerste helft van dit jaar organiseerde. Een 

overgrote meerderheid van de burgers vindt dat de karakteristieke openheid 

van de Randstad behouden moet blijven, dat het Groene Hart als open gebied 

geschikt moet zijn voor recreatieve doelen en dat groen in en nabij steden van 

groot belang is voor het welzijn en de gezondheid. Tot op zekere hoogte kan 

de landbouw aan deze vragen voldoen. Maar lang niet al het agrarisch gebied 

in de Randstad is aantrekkelijk of bruikbaar voor de stedeling; laat staan ook 

toegankelijk. En waar wel sprake is van waardevol cultuurlandschap, is de 

economische duurzaamheid van de landbouw als dragende functie allerminst 

gegarandeerd. De tijd is rijp voor een robuuste groenblauwe herinrichting van 

de open ruimte. Zeker gezien de historie zal duidelijk zijn dat de ontwikkeling 

van aantrekkelijke en robuuste park en waterlandschappen dichtbij de stad een 

grote opgave is. Het gaat immers niet om een sectorale opgave, maar om een 

integrale ontwikkeling van stad, water én groen. Het landschap moet een geïn

tegreerd onderdeel worden van de metropolitane ruimte. Vanuit die gedachte is 

in de Visie Randstad 2040 gekozen voor het concept metropolitane parken. Dit 

concept moet de gewenste samenhang tussen stad en groen aanbrengen.

Sturing
Voor herinrichting van het landschap 

rond steden zijn provincies, gemeen

ten en gebiedsbeheerders als Staats

bosbeheer jarenlang afhankelijk 

geweest van sectoraal rijksinstrumen

tarium van het ministerie van LNV. 

Jarenlang hebben we zo geprobeerd 

om groene functies bij steden met 

sectorinstrumenten van het landelijk 

gebied te ontwikkelen. 

En even zolang heeft het rijk daarbij 

met generiek beleid de verschillen 

tussen de Randstad en de rest van 

Nederland ontkend, alsof de stedelijk 

dynamiek geen invloed heeft op de 

grondprijs. Met als resultaat magere 

‘groene uitloopgebieden’ voor de 

grote steden, slecht toegankelijk land

schap, verrommelde stadsranden en 
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een relatief zwakke landbouw onder stedelijke druk. Hielp dit de Randstad aan 

een internationaal concurrerend vestigingsmilieu? Integendeel: hier was sprake 

van falend beleid. Twee jaar geleden hebben de provincies via een karig ILGbud

get het dirigeerstokje van LNV overgenomen. En sinds kort staan metropolitane 

parken als sturingsconcept in de Visie Randstad 2040.

Leidt dit ertoe dat de steden in de Randstad de groene omgeving krijgen die 

voor hun toekomst essentieel is?

Er liggen nog obstakels op de weg. Het beschikbare geld blijft ontoereikend om 

het hoogwaardige landschap te realiseren dat we maatschappelijk en econo

misch zo nodig vinden. En ik steek de hand zonder aarzeling in eigen boezem: 

ook de provincies zijn niet altijd een sterke partij tegenover de grote steden, ze

ker niet in de Randstad. Van oudsher staat de provincie dichter bij het landelijk 

gebied. Daardoor is zij niet altijd de slagvaardige partij die  tegen gevestigde 

landbouwbelangen in  een groene transformatie doorzet. Na de blik in de spie

gel kom ik bij de rol van Staatsbosbeheer. Ik durf wel te stellen  zeker in deze 

besloten bijeenkomst  dat Staatsbosbeheer het thema stedelijke natuur nooit 

heel veel aandacht heeft gegeven. De positieve uitzonderingen daar gelaten is 

Staatsbosbeheer nog vrijwel afwezig 

in discussies over het landschap in 

de Randstad. De landschapsarchitect 

Adriaan Geuze verwijt grote natuur

organisaties als de uwe dat zij zich 

hebben teruggetrokken in het noor

den en oosten van het land en de 

Randstad en het Groene Hart negeren.

Dames en heren, een thema dat het 

afgelopen jaar in het werk van de 

Raad van Advies centraal heeft ge

staan, is de ‘vermaatschappelijking’ 

van Staatsbosbeheer. Een belangrijke 

bevinding uit de afgelopen tijd is 

dat voor Staatsbosbeheer het aantal 

beheerde hectares niet het doorslag

gevende criterium mag zijn bij de 

beslissing om wel of niet aan vermaat

schappelijking van gebieden te wer

ken. Juist in gebieden waar het groen 

‘De toe-
gangs-
poort tot 
Europa’
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onder druk staat, kan een organisatie als Staatsbosbeheer met weinig hectares 

veel invloed hebben. Dat geldt zeker in het Groene Hart.

Valse bescheidenheid van een organisatie als Staatsbosbeheer helpt de kwaliteit 

van het landschap in de Randstad niet verder. Groen en milieu zijn als maat

schappelijke waarden en politieke doelstellingen inmiddels voldoende uit de 

verf gekomen, zeg maar geëmancipeerd. Dat noopt organisaties als Staatsbos

beheer tot een herbezinning op de strategische doelen voor de toekomst. Voor 

een blijvende aandacht op de politieke agenda en wezenlijke invloed op de 

ruimtelijke besluitvorming is gewenst dat beheersorganisaties actief en meer 

constructief bijdragen aan het publieke debat. Ik daag Staatsbosbeheer uit zich 

meer in de discussies over het groen in de Randstad te laten horen. Wat zijn uw 

ideeën over invulling van het concept metropolitane parken? De uitnodiging 

ligt er nu het thema groen via de Visie Randstad 2040 hoog op de Randstedelijke 

agenda is geplaatst.  We kunnen de komende jaren een nieuw hoofdstuk toe 

voegen aan de lange Hollandse traditie om landschap te maken. Ooit waren we 

er beroemd om. De afgelopen jaren hielden we elkaar in de greep. Dat terwijl de 

toekomst van de Randstad vraagt om ontwikkeling van landschap en natuur in 

het Groene Hart. Daarom vandaag, in de laatste weken van 2008 en bij het  

afscheid van 11 van de 15 leden van de Raad van Advies, de oproep aan Staats

bosbeheer om in 2009 meer ‘Hart voor het Groen in de Randstad’ te tonen.

Dank u.
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Vrijheid
  op straat

Toespraak van Jan Franssen, Commissaris van 

de Koningin in de provincie Zuid-Holland, 

Dodenherdenking, Den Haag

4•5•2011
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Dames en heren,
Wij zijn hier vandaag in vrijheid gekomen. En straks vertrekken we weer, 
de straat op, naar huis, naar een winkel, de bibliotheek. De openbare 
ruimte is vrij. Wij hoeven niet bang te zijn dat we plotseling worden 
aangehouden. Wij hoeven niet op de klok te letten of het tijdstip waar-
op iedereen binnen moet zijn - en blijven - al is aangebroken. Vanzelf-
sprekend? Niet altijd, niet overal, niet zomaar.

Hier vlakbij aan de Benoordenhoutseweg staat de Nirwanaflat, een Rijksmonu

ment, één van de eerste flats van ons land. U rijdt er vast wel eens langs richting 

Wassenaar. In het voorjaar van 1941 woont op nummer 227/5 van deze flat de 

kunsthistorica Anna Alberta Johanna Berendsen. Tot 25 april 1941. Die dag is zij 

opgepakt, op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie. 

Opgepakt op grond van het door de Duitse bezetter afgekondigde Schutzhaftbe

fehl. Eufemistisch gezegd: een preventieve opsluiting. Zo worden Nederlanders 

van wie de Duitse autoriteiten het vermoeden hebben dat ze zich tegen de be

zetter zouden kunnen keren vastgezet, zonder proces. Anna Berendsen wordt 

waarschijnlijk enkele maanden in een Nederlandse gevangenis opgesloten. Later 

is zij naar het beruchte vrouwenkamp Ravensbrück, niet ver van Berlijn, over

gebracht. Haar zieke moeder blijft na de arrestatie van Anna radeloos achter.

Het is de Haagse advocaat Gerard Leonard Schim van der Loeff die zich het lot 

van dochter en moeder aantrekt. Hij onderneemt verschillende pogingen iets 

over haar situatie te weten te komen. Tot ver in 1943 correspondeert Schim 

van der Loeff met Duitse autoriteiten en een collegaadvocaat met standplaats 

Berlijn. Een teken van leven is in de correspondentie, bewaard gebleven in het 

archief van Schim van der Loeff, niet terug te vinden.

In de documenten van Schim van der Loeff, te raadplegen in het Nationaal  

Archief, is ook de zaak van Cornelis Caljauw te vinden.

Deze boer zoekt een vrouw. Dat is van alle tijden en speelt dus ook in mei 1943. 

De verliefde agrariër let daarbij niet op de klok, blijft iets te lang bij zijn meisje 

en wordt op de landweg naar zijn boerderij wegens overtreding van de spertijd

verordening aangehouden. Niet middenin de nacht, maar om ongeveer tien uur. 

Een overtreding van twee uur, die hem een gevangenisstraf oplevert van twee 

maanden, opgelegd door het in Den Haag gevestigde Deutsches Landesgericht. 

Advocaat Schim van der Loeff gaat namens Caljauw in beroep, maar dat wordt 

< terug naar inhoud



Leiderschap, vertrouwen & draagvlak 115

door het Deutsches Obergericht, ook alhier gevestigd, verworpen. Dan rest een 

laatste mogelijkheid: een Gnadengesuch. Schim van der Loeff stuurt daarom 

een brief naar de Reichskommissar in den besetzten Niederländische Gebieten, 

Abteilung Gnadenstelle, te Apeldoorn.

Dames en heren, het archief van advocaat Gerard Leonard Schim van der Loeff is 

een rijke bron van informatie over recht en onrecht, vrijheid en onvrijheid in de 

donkere bezettingsjaren. Zelf noemt hij in geschriften van na de bevrijding het 

werk van een advocaat in oorlogstijd vergelijkbaar met dat van een arts. ‘De eer

ste taak is iemand die rechtsbijstand 

behoeft bij te staan’, zo stelt hij. Het 

hele archief, maar zeker ook het 

deel dat handelt over buitengerech

telijke straf of dwangmaatregelen is 

daarvan een tot de verbeelding spre

kende illustratie. Ik heb zojuist twee 

voorbeelden genoemd, waaruit blijkt 

dat Schim van der Loeff zich inzet 

voor mensen van wie de vrijheid on

rechtmatig wordt afgenomen. In het 

eerste geval zonder proces en in het 

tweede geval door rechtbanken, die 

als enige doel hebben het Duitse Rijk 

te verdedigen. De door Reichskom

missar Seyss Inquart ingestelde Deut

sches Landesgericht en Deutsches 

Obergericht kennen immers geen 

rechters die onafhankelijk zijn. Deze 

rechters zijn verlengstuk van het systeem, worden als ambtenaren beoordeeld 

en kunnen gemakkelijk worden ontslagen: een constructie die haaks staat op de 

elementaire beginselen van democratie en rechtstaat. 

Vrijheid op straat is dit jaar het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en 

dan met name in de betekenis van afwezigheid van oorlog en onderdrukking. 

Het is, zeker na een dramatisch schietincident, zoals dat plaatsvond in Alphen 

aan den Rijn, misschien verleidelijk iets te zeggen over de actuele discussies over 

vrijheid, onveiligheid en privacy, over cameratoezicht en andere maatregelen. 

Hoewel het belang van zo’n debat in mijn optiek groot is, ben ik als vicevoorzit

‘Niet 
altijd, 
niet 
overal, 
niet 
zomaar’
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ter van het Comité 4 en 5 mei met de overige leden van het bestuur van mening 

dat een oorlogssituatie van een andere orde is. Vrijheid op straat in de beteke

nis van afwezigheid van oorlog is voor ons, ondanks gevaren en bedreigingen, 

eigenlijk vanzelfsprekend. Maar dat was en is het niet altijd, niet overal, niet 

zomaar.

 

Niet altijd
Tijdens de Duitse bezetting is er geen vrijheid op straat. Wel vogelvrijheid. De 

Nederlandse Grondwet is buiten werking. In die donkere jaren kan iedereen wil

lekeurig worden opgepakt. Sommige groepen, zoals Joden en zigeuners, krijgen 

het extra hard te verduren.

Wie zich verzet, kan rekenen op ten minste vrijheidsberoving, foltering en vaak 

de doodstraf.  Vandaag is het 4 mei, de dag dat wij denken aan al de slachtof

fers van de onvrijheid. Van straat geplukt, van hun bed gelicht, door middel 

van een razzia opgepakt. Opgejaagd, afgevoerd, opgesloten, ter dood gebracht, 

vermoord. Wij denken ook aan al die landgenoten die bij oorlogshandelingen 

in de jaren 19401945 en daarna zijn gesneuveld. Velen gaven hun leven voor de 

vrijheid. Wij herdenken alle slachtoffers op dit moment in het Provinciehuis en 

vanavond in heel Nederland. Dan is 

het stil op straat. Op de straten van  

Nederland die de rest van het jaar het 

decor zijn van ons vrije leven.

Niet overal
Sinds het einde van de Tweede We

reldoorlog is er nog geen dag voorbij 

gegaan zonder oorlog. Dagelijks wor

den wij geconfronteerd met brand

haarden, op verschillende plekken in 

de wereld. Daar is vrijheid op straat 

geen of laten we hopen nog geen 

vanzelfsprekendheid. Het is goed te 

beseffen hoe belangrijk het is dat de 

internationale gemeenschap blijft 

streven naar vrijheid voor iedereen. 

Hoe moeilijk dat is, blijkt uit het 

bestaan van een gevangenis als die 

in Guantanamo Bay en ook uit de 

onvoorstelbaar complexe situaties in 
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landen als Afghanistan of Libië. Vrijheid zonder oorlog of onderdrukking is het 

waard om voor te vechten, maar jammer genoeg in veel landen nog erg ver bui

ten bereik. Vrijheid op straat lijkt vaak een utopie.

Niet zomaar
Vrijheid op straat, vrijheid van beweging, is vastgelegd in verschillende ver

dragen en verklaringen, zoals De Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit zijn belangrijke 

fundamenten, waarop we kunnen werken aan vrijheid in de wereld. Behalve in 

de internationale gemeenschap zullen we ook hier in Nederland, met elkaar en 

indachtig de vele mensen die hun leven voor ons hebben gegeven, voortdurend 

moeten blijven investeren in vrijheid. Dat betekent dat we werken aan onze de

mocratie en rechtstaat, samenwerken tussen verschillende bevolkingsgroepen, 

elkaar respecteren. We zijn vrij op straat in Nederland, vanzelfsprekend.

Ja, vanzelfsprekend, maar niet in die zin dat we er verder geen aandacht aan 

hoeven te besteden. Vrijheid moet onderhouden worden. Dat is de manier waar

op we naar die vanzelfsprekendheid moeten kijken.

In het archief van Gerard Leonard 

Schim van der Loeff bevindt zich een 

groot aantal dossiers van zaken die 

voor de cliënten van deze Haagse 

advocaat niet goed aflopen. De lijst 

uit de oorlogsperiode is lang: verzets

lieden, mensen die onderduikers of 

Joodse medeburgers helpen, radio

smokkelaars, duivenhouders, zwart

handelaren, agenten die arrestanten 

laten ontsnappen. De straffen zijn 

doorgaans zwaar. De ultieme straf  de 

doodstraf  wordt door de Duitse rech

ters vaak opgelegd. Een Nederlandse 

advocaat kan daar niet veel aan doen, 

behalve het documenteren van de 

zaak voor het nageslacht.

Soms zijn er kleine successen. Het 

dossier van Cornelis Caljauw bevat 

positief nieuws. Het vermeende ver

‘Voort-
durend 
investeren 
in vrijheid’
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grijp van de verliefde boer, namelijk het overtreden van de spertijdverordening, 

is aanvankelijk bestraft met twee maanden gevangenisstraf. Het genadeverzoek 

van Schim van der Loeff, ondersteund door een pleidooi van de burgemeester 

van de woonplaats van Caljauw, wordt ingewilligd. De straf wordt omgezet in 

een geldboete.

Uit andere bron weten we dat Anna Berendsen de oorlog heeft overleefd.  

Van 1942 tot het voorjaar 1945 zit zij opgesloten in Ravensbrück, waar zij de  

verschrikkelijkste ontberingen moet doorstaan.

Zij heeft daar na de oorlog over geschreven. 

Dames en heren, het is bijzonder belangrijk dat er mensen zijn of zijn geweest 

die het na kunnen vertellen. Die aan den lijve hebben ondervonden wat het  

betekent niet vrij over straat te kunnen. Die een verschrikkelijk zware periode 

van onderdrukking en erger hebben meegemaakt. Wij hebben hun verhalen 

nodig om tot in lengte van dagen alle slachtoffers te kunnen herdenken. Voor 

steeds meer Nederlanders is de Tweede Wereldoorlog een doorvertelde herin

nering. Ik ben van de generatie na de Tweede Wereldoorlog; velen van u ook. 

We kunnen archieven als dat van Schim van der Loeff gebruiken om het beeld 

te blijven vormen. Vandaag, 66 jaar na mei 1945, vertellen we elkaar de verhalen 

en houden we de herinneringen levend. Op die manier herdenken we de  

landgenoten die slachtoffer waren van de onvrijheid: opgepakt, opgesloten,  

omgebracht, gesneuveld. Zo bewijzen we ze eer.

Ik nodig u uit mij te vergezellen naar de plek waar de kranslegging plaatsvindt.
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‘Het groote 
kantoor’

Toespraak van Jan Franssen, Commissaris van 

de Koningin in de provincie Zuid-Holland, ter 

gelegenheid van de opening van het nieuwe 

gemeentehuis van Zwijndrecht

8•4•2009
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Mijnheer de 
burgemeester,  
dames en heren,
Hartelijk dank dat u mij hebt gevraagd om in de voetsporen te treden 
van mijn ambtsvoorganger jhr. mr. dr. Van Karnebeek. Op 24 maart 1933 
verrichtte hij de officiële opening van het raadhuis van Zwijndrecht.  
Met veel plezier zal ik vandaag dezelfde handeling verrichten. 

Van Karnebeek kreeg bij zijn aankomst te Zwijndrecht allereerst een rondlei

ding door het gebouw, waarbij vooral ook de archiefruimte aandacht kreeg. Die 

was blijkbaar bijzonder. In ieder geval zo goed geoutilleerd dat het verslag van 

die dag, in prachtige, bloemrijke taal opgesteld, puntgaaf bewaard is gebleven. 

Ik heb dat verslag met veel genoegen gelezen en eigenlijk kan ik er anno 2009 zo 

op aansluiten.

Natuurlijk zijn de tijden veranderd en alleen al daarom zal ik niet op alle onder

werpen die destijds aan de orde kwamen kunnen ingaan.

Dames en heren, in 1933 was het crisistijd. Mij dunkt, een bijzondere over

eenkomst met 2009. “Ongetwijfeld zijn de tijden, waarin wij thans leven, niet 

normaal”, sprak Van Karnebeek. Ook anderen spraken in termen als ‘een uiterst 

zorgelijken en donkeren tijd’ en ‘we gaan van een weeldetijd naar versobering’. 

Ook vandaag de dag zijn de berichten somber en de vooruitzichten onzeker. We 

beleven een economische crisis, die slechts vergelijkbaar is met die van de jaren 

dertig. Moeten wij bij de pakken neerzitten? De vraag stellen is hem beantwoor

den. Ik citeer wederom Commissaris Van Karnebeek: ‘De gemeenschappen, die 

geloof hadden in de toekomst, hebben gebouwd (…)’

En ook zei hij: ‘Als echter het bestuursbeleid in dit nieuwe huis rekening houdt 

met die omstandigheden, is er geen reden, om te twijfelen aan de toekomst van 

Zwijndrecht (…)’

Waar het toen om ging en waar het nu om gaat, is vertrouwen. Vertrouwen 

in de toekomst, maar ook vertrouwen in de overheid. Beide staan nu niet al te 

hoog. Net als destijds laat Zwijndrecht met de opening van het nieuwe gemeen

tehuis zien te willen investeren in de toekomst.

Dat is goed voor het vertrouwen in de samenleving. Het is, vooral ook in onzeke
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re tijden, bij uitstek de overheid die zich garant moet stellen voor het algemeen 

belang. Cruciaal is dat die overheid daarbij wordt gedragen door de samenle

ving. Het algemeen belang vraagt dus inzet van zowel de overheid – bestuurders 

en volksvertegenwoordigers – als organisaties en burgers. 

In 1933 was het gemeentehuis, volgens het verslag, ‘het groote kantoor, 

waar alle burgers hunne belangen hebben en waar men bijna dagelijks mede 

in aanraking komt.’ Die tijd is voorgoed voorbij. Niet alleen komen de burgers 

zeker niet meer bijna dagelijks in aanraking met het gemeentehuis  daar kom 

ik zo terug  , ook zijn de maatschappelijke en politieke processen veel ingewik

kelder geworden, met meer onzekerheid over de uitkomsten. Zeker, het is en 

blijft de overheid die de bevoegdheid heeft een besluit te nemen, maar cruciaal 

is het dat men daarbij weet om te gaan met de veranderde manier waarop bur

gers en bedrijven zich anno 2009 organiseren en manifesteren. Een deel van het 

antwoord hoe dat moet, is gegeven door de commissie Wallage, die inmiddels al 

weer enkele jaren geleden, een advies heeft gemaakt over overheidscommunica

tie. Juist nu we werken aan het herstel van vertrouwen in de samenleving en in 

de overheid, is het goed de lessen van Wallage nog eens door te nemen.  

Kernwoorden daarin zijn openheid, verantwoording, draagvlak en interactie. 

Investeer als overheid in communicatie is misschien wel de duidelijkste  

aanbeveling. Dat investeren bestaat uit een culturele en een technologische 

component.

De boodschap van Wallage is dat de overheid niet alleen informatie moet 

geven, maar ook moet binnenhalen. Dat kan door burgers en bedrijven eerder 

bij het maken van beleid te betrekken en ze daadwerkelijk invloed te geven. 

Valse verwachtingen wekken, moet daarbij worden vermeden. We hebben het 

hier over een precair proces, maar als het lukt, kun je van een cultuuromslag 

spreken. Uit het recentste jaarverslag van de Nationale Ombudsman blijkt dat 

gemeenten in hun relatie met inwoners een pre hebben, omdat ze dicht bij de 

burger staan. De contacten verlopen gemakkelijker, omdat ze vaak informeler 

zijn.

Dan de technologische component. Wallage noemt internet een gouden 

kans voor het stimuleren van interactie met de samenleving. Daar voeg ik aan 

toe: internet is ook een gouden kans voor de verbetering van de dienstverlening, 

wat uiteraard ook positief is voor het onderling vertrouwen. Eind vorig jaar heb 

ik als voorzitter van Interprovinciaal Overleg (IPO) mijn handtekening gezet  

onder het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en eoverheid 
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‘Nederland 
in 2015 
koploper 
in digitale 
dienst-
verlening’

(NUP). Dit is een akkoord tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 

met als aansprekende titel ‘Burger en bedrijf centraal’. De ambities zijn hoog: 

Nederland moet in 2015 koploper zijn in digitale dienstverlening. Niemand 

wordt meer van het kastje naar de muur gestuurd, want informatie wordt over

heidsbreed gedeeld. Administratieve lasten gaan omlaag. Alle gegevens hoeven 

nog maar één keer aan een overheidsorganisatie te worden verstrekt. De provin

cie ZuidHolland doet hier vol overtuiging aan mee, net als tal van andere over

heden. Een paar klikken op de website van Zwijndrecht laat zien dat digitale 

dienstverlening bij deze gemeente hoog in het vaandel staat. Ik constateer dat 

met genoegen, net zo als ik blij ben dat Zwijndrecht hiervoor de samenwerking 

heeft gezocht met de andere Drechtsteden.

Dames en heren, weer even terug naar 1933. In de toespraak van burgemees

ter Jansen komt de volgende passage voor: ‘De dagen, dat iedere stad en ieder 

dorp als een gesloten eenheid alleen voor eigen belangen zorgde zonder naar 

andere te zien, zijn gelukkig voorbij.

De nieuwe tijd met zijn vele groote pro

blemen heeft ons duidelijk gemaakt, 

dat de aan elkaar grenzende gemeenten 

op velerlei gebied tot samenwerking 

geroepen zijn.’

Prachtig dat het onderwerp samenwer

king toen al op de agenda stond.

Met de digitale samenwerking in 

Drechtsteden Digitaal is dus een tradi

tie voortgezet, die uiteraard ook op  

andere terreinen al zijn beslag kreeg.

Zwijndrecht maakt onderdeel uit van 

misschien wel het krachtigste samen

werkingsverband van de Randstad. De 

regio is historisch sterk, maar heeft te maken met een achterblijvende economi

sche ontwikkeling en een onvoldoende scherp profiel. Verdere versterking is no

dig, waarvoor de inmiddels al weer enkele jaren oude bestuurskrachtmetingen 

van de Drechtsteden, voldoende aanknopingspunten bieden. Zwijndrecht wordt 

in de bestuurskrachtmeting van Berenschot ‘voortrekker’ in de regio genoemd.

Ik roep u op bij alle opgaven die er liggen die kwalificatie waar te maken.
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Terug naar het voorbeeld Drechtsteden Digitaal. Dat loopt, na enige tijd van 

zoeken en onderhandelen, sinds 2007 uitstekend. Betekent dat, dat burgers en 

bedrijven tegenwoordig minder in het gemeentehuis komen?

Uiteraard, want de eloketten staan 24 uur per dag open. En wat betekent deze 

ontwikkeling voor de functie van het gemeentehuis, luidt de logische vervolg

vraag. Worden gemeentehuizen allemaal Heerjansdammer loketten? Zo’n vaart 

zal het niet lopen, al was het alleen maar omdat de gemeentehuizen, raadhui

zen zei men vroeger vaker, de plek zijn en blijven van de democratische besluit

vorming.

En uiteraard zal er een goede werkplek moeten zijn en blijven voor de ‘back

office’, zoals ik het ambtenarenkorps nu maar even wat oneerbiedig noem.

In 1933 was het voltallige personeel razend enthousiast over het nieuwe 

raadhuis. De secretaris sprak: ‘Het rhythmische en harmonische van dit nieuwe 

werkmilieu zal meer of minder bewust ons aansporen in onzen arbeid te grijpen 

naar het ideaal der volmaaktheid, al voeg ik daaraan toe, dat wij dit evenmin als 

eenig ander menschenkind zullen bereiken.’

Dit enthousiasme wens ik het huidige ambtenarenkorps en de bestuurders en 

volksvertegenwoordigers ook toe. De afgelopen jaren was het ambtelijk apparaat 

verdeeld over vier locaties, wat logistieke, communicatieve en arbotechnische 

problemen gaf en bovendien voor de bezoekers erg lastig was. Dat is nu voor

bij. Het te krappe, maar monumentale oude gemeentehuis is op fraaie wijze 

geïntegreerd in de ruime nieuwbouw. De spanning tussen oud en nieuw heeft 

een mooi resultaat opgeleverd. Onderdeel van de nieuwbouwplannen was ook 

de vorming van een centrum voor Zwijndrecht. Er was extra aandacht voor de 

buitenruimte, met een plein en een vijver. Vanaf nu heeft Zwijndrecht een na

tuurlijke plaats voor manifestaties, intochten, festiviteiten op Koninginnedag, 

enzovoorts. Al met al is de totstandkoming van de nieuwbouw een hartelijke 

felicitatie waard.

 

Ik spreek de wens uit dat de Zwijndrechtse gemeenschap vele jaren profijt 

mag hebben van dit nieuwe gemeentehuis op deze fraai ingerichte centrale 

plek. Graag zal ik straks vanaf de loopbrug boven het plein de officiële opening 

verrichten.
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 Jongen van het 

platte 
  land

Opening van de eerste zitting van het PlattelandsParlement 

Zuid-Holland door Jan Franssen, Commissaris van de Koningin 

in Zuid-Holland, Roelofarendsveen

22•11•2008
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Dames en heren,
Ik ben een jongen van het platteland. Met veel plezier denk ik terug 
aan de tijd dat ik met mijn broer de polder introk. Dat waren mooie 
avonturen. Daar ligt een deel van mijn vorming. Toen al werd ik gecon-
fronteerd met het verschil in beleving van plattelanders en stedelingen, 
die vanuit hun dichtbebouwde woonplaats naar het open gebied ver-
huisden. Als mijn broer en ik in de polder waren, raapten we af en toe 
koeteneieren. Wij wisten dat daar niets mis mee was, want anders zou 
het aantal meerkoeten veel te hoog kunnen worden. Zo niet de net in 
het buitengebied aangekomen stedelingen. Die waren het met onze 
beheersmethoden bepaald niet eens en dat leidde soms tot flinke bot-
singen.

Ik ben ook een man van de stad. Met groot plezier en veel ambitie heb ik 

als burgemeester van Zwolle gewerkt aan toekomstvisie en plannen voor het 

completer en beter maken van die stad. En vandaag sta ik hier als Commissaris 

van de Koningin in ZuidHolland en kan ik niets anders zeggen dan  gewoon 

omdat het klopt  dat ik een man ben van stad en land. Ik ken de verschillende 

culturen en geniet daarvan. Ik analyseer de ontwikkelingen en baseer daarop, in 

samenspraak met betrokkenen, visie, koers en acties.

Dames en heren, diegenen die stellen dat het platteland de laatste decennia 

in relatie tot de steden aan betekenis heeft ingeboet, hebben gelijk. De stedelijke 

groei is forser geweest, daar is meer geïnvesteerd en veel meer gebouwd. Steden, 

en zeker de grotere, hebben in politieke zin meer te vertellen. Dat is de macht 

van het getal die zich onder meer uit in een groot zelfvertrouwen. Ook op het 

platteland is de laatste decennia veel veranderd  ik ga daar zo op door  maar 

dat manifesteert zich niet in diezelfde mate. Het platteland slaat minder hard 

op de trom.

Nu is bescheidenheid een positieve karaktertrek, zo lang het niet evolueert naar 

een minderwaardigheidscomplex. De ZuidHollandse Vereniging voor Kleine 

Kernen is daar mijns inziens alert op, want dat wij hier vandaag in Roelofa

rendsveen staan, is een teken van kracht. Deze bijeenkomst laat zien dat het 

platteland werkt aan de toekomst, op basis van visieontwikkeling en samenwer
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king. Hier zet u het belang van het platteland op de politieke agenda en dat ver

dient alle lof. Ik moet u zeggen dat ik, met kennis van de bestuurlijke drukte en 

de discussies over bestuurslagen, aanvankelijk wel wat vraagtekens zette bij het 

bijeenroepen van een parlement. Maar die twijfel was snel weg, toen ik de opzet 

en het doel van dit PlattelandsParlement tot mij door liet dringen.

Kijkend naar de etymologie van het woord parlement worden mogelijke 

bezwaren nog verder weggenomen. Parlement komt van het Franse werkwoord 

‘parler’, dat zoals u weet spreken betekent, maar ook staat voor een gesprek, een 

onderhoud. Pas later ontstond voor parlement de betekenis van plek waar wordt 

gesproken. Deze bijeenkomst is dus een parlement in originele vorm, wat nog 

eens wordt onderstreept door het feit dat u voor dit gesprek vertegenwoordigers 

uit verschillende organisaties en bestuurslagen hebt uitgenodigd. Voordat ik de 

bijeenkomst van het PlattelandsParlement open, maak ik van de gelegenheid 

gebruik enkele gedachten met u te delen.

Het platteland, je zou kunnen zeggen het Groene Hart, ook al dekt dat de 

lading niet helemaal, bestaat, ook anno 2008 nog, grotendeels uit veenweidege

bied dat sterk afwijkt van het stedelijk 

gebied in de Randstad. Hier bepalen 

kleine kernen omgeven door agrari

sche bedrijven het beeld. Nederland is 

er wereldwijd bekend mee geworden: 

groene weiden met vee, doorsneden 

door ontelbare sloten, kanalen en 

boezems, omringd door dijken en 

drooggehouden door molens. Zo is 

het al heel lang en vele generaties 

boeren hebben zich steeds weer aan

gepast aan de veranderende omstan

digheden. De agrarische ondernemin

gen zijn grootschaliger geworden en 

moeten concurreren op complexere 

markten. Daarvoor zijn forse investe

ringen nodig en hoogwaardige ken

nis.

Ik ben ervan overtuigd dat er voor 

innovatieve agrarische ondernemers 
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plaats kan en moet zijn in het Groene Hart. Dat neemt niet weg dat wij onze 

ogen niet mogen sluiten voor de veranderende wereld om ons heen. De Rand

stad zakt op de economische ranglijst van Europa. Onze concurrentiepositie 

staat onder druk en we moeten investeren in zowel faciliteiten en voorzieningen 

voor bedrijven als een aantrekkelijke woonomgeving. Daarmee neemt de druk 

op de ruimte in de Randstad toe. In de filosofie van de Deltametropool, ver

woord in onder meer de structuurvisie Randstad 2040, wordt het Groene Hart 

gezien als integraal onderdeel van het stedelijk netwerk, waar zogenoemde ‘ont

wikkelingsruimte’ bestaat. Concreet betekent dit dat het Groene Hart ruimte 

kan bieden aan functies als landelijk wonen, recreatie, natuur en water.

Dit jaar heeft de Deltacommissie, onder leiding van voormalig landbouw

minister Cees Veerman, aanbevelingen gedaan om Nederland voor te bereiden 

op de komende klimaatverandering, met een stijgende zeespiegel, meer neer

slag en dus een grotere aanvoer van rivierwater uit ons achterland. Tegelijk 

moeten we ons voorbereiden op binnendringend zout water en langdurige 

perioden van droogte. Dit gevoegd bij de doorgaande bodemdaling maakt het 

zoeken naar ruimte voor waterberging onontkoombaar.

En dan is er nog de ontwikke-

ling van de landbouwmarkt. Verder

gaande liberalisering van het EUbe

leid zal consequenties hebben voor de 

positie van de boeren in het Groene 

Hart. Het kenmerk van markten is dat 

niet alle ontwikkelingen voorspelbaar 

zijn, zoals wij in deze tijden van crisis 

allemaal kunnen constateren, maar 

de aanname dat marktdruk leidt tot 

verdere schaalvergroting is niet al te 

gewaagd. In reactie op deze ontwik

kelingen, sommigen zullen wellicht 

van bedreigingen spreken, hoor ik 

signalen vanuit het platteland, dat 

veel agrarische ondernemers in het 

Groene Hart de toekomst van hun 

bedrijf positief zien. De investerings

kracht is groot. Ook hoor ik het geluid 

dat boeren bereid en in staat zijn hun 

‘Het 
platteland 
slaat 
minder 
hard op de 
trom’

< terug naar inhoud



Leiderschap, vertrouwen & draagvlak 128

 

bedrijfsvoering te combineren met ruimte voor andere functies. Wat mij betreft 

een positief signaal, want het is juist de functieverandering van het platteland 

die onderwerp van discussie moet zijn. In Randstad 2040 is gekozen voor  

binnenstedelijk bouwen en ook voor de aanleg van zogenoemde ‘landschaps

parken’. Over bedrijventerreinen is, op basis van het rapportNoordanus, afge

sproken dat zoveel mogelijk wordt ingezet op herstructurering van bestaande 

gebieden. Met deze fundamentele keuzes is de stedelijke druk op de groene 

ruimte grotendeels weggenomen.

Deze duidelijkheid ontbreekt nog als we praten over de vraag welke gevolgen 

de wateropgave en de marktveranderingen hebben voor de functie van het  

platteland. Dat is dus bij uitstek een onderwerp dat u vandaag kunt aansnijden.  

Ik zeg het niet te dwingend, maar u begrijpt de urgentie. Een uitdaging voor dit 

PlattelandsParlement is dan ook op die thema’s een visie te vormen. Graag geef 

ik u mee ook het fenomeen compartimentering van het Groene Hart in de  

discussie te betrekken.

Daarmee bedoel ik de afspraak waar in het Groene Hart wel en waar niet mag 

worden gebouwd. Tot nu toe is het zo dat er bij iedere kleine kern wel wat 

nieuwbouw is of wordt uitgevoerd. Het zou winst zijn daarover duidelijke 

afspraken te maken. Hierbij speelt uiteraard ook de schaal van de plattelands

gemeenten een rol en zeker de vraag hoe in een grootschaliger gemeente de 

democratie wordt vormgegeven. Bestuurders moeten daarbij niet alleen focus

sen op de schaal. Het gaat ook om aandacht voor de leefbaarheid in de kleine 

kernen. Dat is een bijzonder belangrijke opgave, waarvoor ik bij het Plattelands

Parlement aandacht vraag. Het is, zo constateer ik tot mijn genoegen, één van 

de thema’s van deze zitting.

Ik vind trouwens dat alle thema’s zeer goed zijn gekozen; de spijker op z’n 

kop. Daarom lijkt het me nu tijd dat ook anderen kunnen gaan meepraten in 

deze eerste zitting van het PlattelandsParlement ZuidHolland. Ik spreek de  

verwachting uit dat dit parlement een waardevol platform voor visievorming, 

uitwisseling van ideeën en het zoeken naar samenwerking zal zijn en ik  

verklaar het PlattelandsParlement ZuidHolland daarmee voor geopend.

Dank u wel.
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Gezien
worden(2)

Toespraak van Jan Franssen, voorzitter 

Interprovinciaal Overleg, bij het IPO-congres 

‘Initiatief in de regio’ in de Stadsschouwburg Utrecht

30•9•2009
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Excellentie,  
dames en heren,
‘Initiatief in de regio’ is het centrale thema van deze dag. Een urgent 
thema; een betere keuze is op dit moment nauwelijks denkbaar.

Het vertrouwen van de burger in de overheid is laag. Niet zozeer in de 

meer routinematige dienstverlening. Het ontbreekt vooral aan vertrouwen in 

het sturend vermogen van de overheid. De burger twijfelt of de overheid de door 

ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen noodzakelijke veranderingen  in 

beleid, in regelgeving, in het afbreken van bestaande arrangementen en in het 

opbouwen van nieuwe voorzieningen  tijdig en goed vorm kan geven. Tegelijk 

weten we allemaal  zowel betrokkenen als critici  dat de overheid degene is die 

leiding en sturing moet geven. Er is bij de burger tegelijkertijd wantrouwen én 

verlangen.

Burgers willen een zichtbare en adequaat handelende overheid die reguleert 

waar nodig, vrij laat waar dat maar enigszins kan en streng handhaaft waar 

dat geboden is. En een overheid die bij dit alles de geest van de tijd verstaat. 

Het behoeft geen betoog dat die duidelijkheid en zichtbaarheid ook in het mid

denbestuur zeer gewenst is. Als niet zichtbaar is waar de provincie zich mee 

bezighoudt, waar de toegevoegde waarde zit als het gaat om het oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken waar we vandaag de dag voor staan, waar de 

meerwaarde zit ten opzichte van andere overheden, dan hebben wij elkaar een 

paar indringende vragen te stellen. Niet alleen wij  als provinciebestuurders  

aan elkaar. Maar ook wij aan het kabinet en aan de Haagse politiek.

De duidelijkheid over de rol van de provincie is er. In elk geval op papier.

Er ligt een glashelder bestuursakkoord met duidelijke afspraken tussen kabinet 

en provincies over bestuurlijke en financiële verhoudingen, over investeringen, 

over decentralisatie van taken en overheveling van middelen, én over dere

gulering en vermindering van administratieve lasten. Er mag dan de nodige 

discussie aan vooraf gegaan zijn, stevige discussie zelfs, maar er is een akkoord 

en daar mogen, nee móeten we elkaar op aanspreken. Ook vandaag, ook hier. 

Het bestuursakkoord maakt glashelder, ook voor de burger, welke verantwoor

delijkheden wel en niet op het bordje van de provincie liggen. En juist als we 

duidelijk kunnen maken waar de provincie voor staat, komt dat de zichtbaar
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heid zeer ten goede. Sterker nog, duidelijkheid is randvoorwaardelijk aan zicht

baarheid. Helaas is dat niet wat we altijd in de praktijk zien. Enige introspectie 

is dan ook op zijn plaats. De urgentie van de concentratie op kerntaken lijkt tot 

veel provincies nog niet doorgedrongen. Er is, zogezegd, een flink gat tussen wat 

formeel beleden wordt en wat de praktijk is. Veel provincies hebben moeite zich 

te concentreren op de kerntaken zoals die zijn verwoord in het bestuursakkoord 

tussen het kabinet en de provincies. Eigen belang gaat nog te vaak voor geza

menlijk belang. Dat maakt de provincie als overheidslaag niet geloofwaardig. 

Nog steeds begeven provincies zich te vaak op terreinen waar zij niets te zoeken 

hebben, wat bestuurlijke drukte in de hand werkt. Dat komt het beeld van een 

provincie die zijn plaats en verantwoordelijkheid kent, die weet wat loslaten 

inhoudt, niet ten goede.

Nog steeds aarzelen provincies te veel, ontbreekt het aan doorzettingsmacht, of 

laten we het initiatief aan anderen over. Dat draagt niet bij aan het beeld van 

de provincie als krachtige instantie. Een beeld dat overigens lang niet altijd aan 

de provincies zelf te wijten is. En nog steeds zijn provincies er niet goed in om 

dat wat wél goed gaat  en er is heel veel waar we trots op kunnen zijn  zelfver

zekerd en actief naar buiten te brengen. Dat maakt de provincie nog steeds niet 

goed zichtbaar. Ik zeg het allemaal misschien wat scherp, dat moet u me maar 

niet kwalijk nemen. Maar als de positie van de provincie op het spel staat, dan 

heeft u aan mij een taaie. Vandaar mijn oproep aan de provincies om zich een 

betrouwbaar partner te tonen. Maar het gaat verder dan dat. Om nog even op 

het thema van vandaag terug te komen: ook in de discussie over de inrichting 

van het openbaar bestuur zullen provincies in gezamenlijkheid het initiatief 

moeten nemen. 

Een afwachtende houding en verdeeldheid over de te volgen koers is desastreus. 

Ik weet niet of dat besef in alle provinciehuizen wel in voldoende mate wordt ge

voeld, om over de urgentie maar niet te spreken. Ik maak me daar zorgen over.

Nu kijk ik even de andere kant op, naar die andere partner die het  

akkoord heeft ondertekend: het kabinet. Ook aan u wil ik de oproep doen om 

u een betrouwbaar partner te tonen. Om toezeggingen en afspraken na te ko

men. Om duidelijk te zijn over de rol, de verantwoordelijkheden en het belang 

van provincies in het bestuur van dit land. Ik zou misschien de hier aanwezige 

ministerpresident kunnen horen denken: geen heilige huisjes, Jan! Alles moet 

bespreekbaar zijn! Dat is ook zo, en ik hou van het open debat. Deze ongekende 

tijd vraagt een constructieve bijdrage van iedereen. En als je voor ongekende 

problemen staat moet je ook bereid zijn tot ongekende oplossingen. Ik kom daar 

straks op terug. Met dezelfde argumentatie valt er echter ook veel te zeggen om 
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vast te houden aan gemaakte afspraken zolang noodzakelijke en ingrijpende 

discussies nog niet tot andere uitkomsten hebben geleid. 

Deze tijd kent veel onzekerheid, en juist daarom is het goed om aan de duide

lijkheid die er wel is, zoals een bestuursakkoord, niet te tornen. En aan die con

sequente lijn houdt het kabinet helaas niet vast. 

Zo blijkt het zeer moeizaam om een aantal departementen te houden aan 

gemaakte decentralisatieafspraken. En bovenop de gemaakte financiële afspra

ken voor de periode 20082011, dreigen nu extra kortingen in 2011. Kortingen 

die knagen aan een noodzakelijk fundament van basisfinanciering waar ook  

de bestuurslaag provincie op mag rekenen. De basis van een solide algemene 

uitkering staat op het spel. 

Misschien is dat ook wel de bedoeling, maar zeg het dan ook. Ook hebben som

mige bewindslieden er een handje van om inhoudelijke afspraken op te rek

ken of creatief uit te leggen zonder de financiële gevolgen voor hun rekening 

te nemen. Is er te weinig geld? Jammer, maar zeker in deze tijd voorstelbaar. 

Maar stel dan ook de resultaatsafspraken bij. Een heel concreet voorbeeld uit de 

Jeugdzorg: het is niet realistisch vast te houden aan prestatienormen ten aan

zien van het verkleinen van de wacht

lijsten, als de nodige budgetten niet 

beschikbaar zijn. Zelfs niet wanneer 

de portefeuillehouder daaraan zijn 

lot heeft verbonden. Overigens zou 

een goed functionerende eerstelijns 

jeugdzorg, bijvoorbeeld goede peda

gogische hulpverlening  zodat lichte 

problemen niet verergeren  wel de

gelijk voor een vermindering van de 

wachtlijsten kunnen zorgen. Maar dat 

is, als bekend, een verantwoordelijk

heid van de gemeenten. En provincies 

hebben op dit moment geen moge

lijkheden en instrumenten om op dit 

punt bij gemeenten in te grijpen.

Verder zijn er bewindslieden die 

heel creatief zijn in het vinden van 

cofinanciering door provincies. Waar 

er sprake is van een duidelijk regio

‘Alles 
moet 
bespreek-
baar zijn’
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naal belang kan medefinanciering door de provincie zeer wel verdedigbaar zijn. 

Maar diezelfde financiering wordt een dubbel zo grote aanslag op het huishoud

boekje als er tegelijkertijd ook wordt bezuinigd.

Het lijkt me duidelijk dat provincies in die gevallen niet gehouden kunnen wor

den aan eerdere afspraken. Maar bij dit signaal geven diezelfde bewindslieden 

helaas niet thuis. Veel zorgelijker nog vind ik de algehele verrommeling in de 

bestuurlijke organisatie die de afgelopen decennia is ontstaan. Met name op het 

niveau van het middenbestuur slaat het Rijk steeds vaker de weg in van func

tionele in plaats van regionale decentralisatie. De minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties wil hier zelfs nog verder mee gaan, want vlak voor 

de zomer schetste zij  in haar toespraak bij het afscheid van Jos van Kemenade 

als voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur  haar toekomstbeeld 

van de bestuurlijke organisatie van ons land. Zij ziet drie lagen  Europa, rijk 

en gemeenten  met op het niveau van het middenbestuur meer aandacht voor 

functionele oplossingen als omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Een minis

ter uit een kabinet dat in het regeerakkoord afsprak niet aan de bestuurlijke 

organisatie te morrelen, komt als een duveltje uit een doosje met deze verras

sende, maar ook ingrijpende gedachte. Die tegelijk een losse flodder is, want de 

consequenties van deze keuze  veel 

meer centralisatie, meer bestuurlijke 

verrommeling en minder samenhang 

 worden gemakshalve over het hoofd 

gezien.

 

De benadering van ‘laat duizend 

functionele bloemen bloeien’ leidt 

niet tot een ‘heldere verantwoordelijk

heidsverdeling tussen bestuurslagen 

en reductie van het aantal ambte

naren’  ik citeerde de doelen die dit 

kabinet met de brede heroverweging 

openbaar bestuur uit de Miljoenen

nota wil bereiken. Er is een betere op

lossing, daar kom ik dadelijk op terug. 

Deze tijd vraagt, dames en heren, om 

de bereidheid om af te wijken van vas

te, eerder ingenomen standpunten. 

Dat ben ik eens met dit kabinet. Als 

provincies moeten we zeker creatief 
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‘Herken-
baar en 
handelings-
bekwaam 
regionaal 
bestuur’

meedenken hoe wij kunnen bijdragen aan een efficiënter werkende overheid en 

aan meer ruimte op de begroting. Tegen onszelf zeg ik dus: stil zitten en afwach

ten of ook deze bui overwaait kan niet. Veranderingen zijn nodig en daar zullen 

we zelf medeinitiatiefnemer voor moeten zijn.

 

Sterker: we waren initiatiefnemer. Zeven jaar geleden  in 2002 dus  heeft een 

gerenommeerde commissie van het IPO, onder leiding van wijlen Ad Geelhoed 

en met de nieuwe Commissaris van de Koningin in de provincie NoordBrabant 

als één van de leden, indringende voorstellen gedaan over de vormgeving van 

het regionaal bestuur.  Dat advies was kraakhelder en indringend en stelde 

‘heilige huisjes’ onomwonden ter discussie. Avant la lettre, zou ik bijna zeggen. 

Destijds is het rapport ten onrechte terzijde geschoven. Maar nu er aan heilige 

huisjes mag worden getornd, nu de urgentie wordt gevoeld, is er alle aanlei

ding om de doorwrochte visie van 

Geelhoed tot vertrekpunt te nemen. 

Laat ik de kern van die visie nog eens 

samenvatten. Geelhoed pleitte voor 

een herkenbaar en handelingsbe

kwaam regionaal bestuur dat in de 

plaats treedt van  in de woorden van 

de commissie  de bestaande ondoor

zichtige en machteloze drukte op het 

bestuurlijke middenveld. Ik citeer: 

“Ontdaan van bestuurlijke drukte 

ontstaat een regiobestuur dat vol

doende transparant en flexibel is om 

effectief samen te werken met wisse

lende publieke en private partijen in 

de regio.” Juist op regionaal niveau is  ook door Europese ontwikkelingen  een 

duidelijk bestuurlijk aanspreekpunt nodig; een aanspreekpunt waar maatschap

pelijke opgaven, vragen en knelpunten kunnen worden geadresseerd en dat als 

knooppunt fungeert van regionale en maatschappelijke netwerken. Dat staat 

vrijwel haaks op de veel flexibeler functionele bestuursvormen waar de minister 

van Binnenlandse Zaken, en haar ghostwriter secretarisgeneraal Vernieuwing 

van de rijksdienst Roel Bekker, kennelijk zo van gecharmeerd zijn, en die alleen 

maar tot nog meer verrommeling en onduidelijkheid zullen leiden.

Ik durf de stelling aan dat Geelhoed zeven jaar geleden al de weg heeft gewe

zen voor een betere inrichting van het openbaar bestuur, zonder aan de Grond
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wet te hoeven komen, en waar zeker ook flinke bezuinigingen mee kunnen wor

den bereikt. In zekere zin maakt het advies Geelhoed de 19e commissie uit de 

Miljoenennota zelfs overbodig, maar daar is in de Algemene Beschouwingen al 

het nodige over gezegd.  Een krachtig opererend regionaal bestuur à la Geelhoed 

vraagt wel wat. Niet alleen van onszelf, maar ook van andere overheden. Het 

vraagt om een fundamentele herziening van de rijksbemoeienis met veel regio

nale vraagstukken. De vermeende of aanwezige onzichtbaarheid van provincies 

vindt namelijk óók zijn grond in een veel te ver doorgeslagen uitvoeringsgerich

te bemoeienis van rijksdepartementen met regionale vraagstukken en opgaven. 

Daar zit wantrouwen achter, maar ook onterechte arrogantie. Een duidelijke 

stap terug in de bemoeienis van het rijk met regionale opgaven impliceert een 

reductie van het aantal departementen, zodat ministeries integraler kunnen 

werken, zich op de nationale vraagstukken kunnen richten en zich meer op  

Europa kunnen oriënteren.  

Daarnaast is het aan de provincies om zich nog scherper  én als collectief  

neer te zetten als dé regionale autoriteit van de ruimtelijke verdelingsvraagstuk

ken. In de beperking tot de kerntaken moeten provincies zich meester tonen. Bij 

andere dan de kerntaken moeten de provincies niet de minste ambitie hebben 

om op de stoel van het rijk en de gemeenten te gaan zitten. Een logisch gevolg 

van deze stap is ook de organisatie van provincies nader te beschouwen. De 

grote uitdaging voor provincies is dus het actualiseren en aanscherpen van de 

adviezen van de commissie Lodders en de commissie Geelhoed. Het IPObestuur 

heeft hiertoe gistermiddag het initiatief genomen. De actualisatie zal gereed 

zijn voordat de ambtelijke heroverwegingscommissie openbaar bestuur met 

haar advies komt. Initiatief in en vanuit de regio, dus.

 

Tegen het kabinet wil ik hier scherp en duidelijk zeggen: de pijlen van de her

overweging van het openbaar bestuur mogen niet alleen gericht zijn op de pro

vincies. Die heroverweging moet een integrale analyse zijn van het functioneren 

van alle bestuurslagen  in de uitvoering van hun taken, hun organiserend ver

mogen en onderlinge samenwerking. Dat alles zonder heilige huisjes.

Tegen de provinciebestuurders, hier aanwezig en daarbuiten, zou ik willen 

zeggen: schuif uw bezwaren aan de kant, focus op de kerntaken en het regiona

le opdrachtgeverschap en neem het initiatief voor het vinden van een goed orga

nisatiemodel hiervoor. Wacht in elk geval niet af tot anderen over u beslissen, 

maar neem, óók hier, juist hier, het initiatief in de regio. In gezamenlijkheid. 

U kent het spel ‘wie niet weg is, is gezien’. Ik draai het nu om: “Wie niet gezien 

wordt, is straks weg.”
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Uitgave van de provincie 
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Het is uitermate belangrijk vast 
te stellen welke je wortels zijn 
en die te kennen en te koesteren. 
(…) Net zo goed is het cruciaal 
dat verschillende groepen in de 
samenleving elkaars eigen ruimte 
duurzaam respecteren. Alleen 
zo ontstaat voldoende basis en 
vertrouwen om de dialoog aan te 
gaan.

(Citaat uit welkomstwoord bij de start van  
de nationale viering van de bevrijding te  
Rotterdam, 5 mei 2008)

Monseigneur Van Luyn was een 
bisschop met gezag, natuurlijk 
mede ontleend aan zijn ambt, 
maar zeker ook versterkt door de 
persoon die hij was en is. Hij was 
onmiskenbaar de leider van het 
bisdom, die bij dat leidinggeven 
koos voor aanbieden boven 
opleggen. 

(Citaat uit toespraak bij het afscheid van  
mgr. Ad van Luyn als bisschop van  
Rotterdam, 18 juni 2011)
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