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Voorwoord
Er leek maar geen einde aan te komen. Het schrijven van een masterscriptie was voor mij een
langdurig en moeizaam proces. Dat zal iedereen die zijn of haar betrokkenheid heeft getoond in de
afgelopen jaren van harte met me eens zijn. Ik wil ook graag het eerlijke verhaal vertellen en duidelijk
aangeven dat mij bescheidenheid past, en dat zonder het medeleven van velen deze scriptie er niet
zou zijn geweest. Van mijn scriptiebegeleider, Martin Boisen, heb ik steeds vertrouwen ervaren en
een groot aantal kansen gekregen. Daarnaast heb ik actief veel steun gezocht en gevonden, en is het
me uiteindelijk gelukt om te komen met deze tekst over stedelijk netwerken en BrabantStad.
Het was al een aantal jaren duidelijk dat ik na mijn bachelorscriptie over de Deens-Zweedse
grensoverschrijdende samenwerking van universiteiten rond de Øresund verder onderzoek wilde
verrichten in eigen land naar de spanning tussen ‘territorium’ en ‘netwerk’ bij nieuwe vormen van
(regionale) samenwerking tussen overheden. Dat daarbij naast ‘grenzen’ ook een dynamisch begrip
van ‘schaalniveau’ belangrijk zou zijn, werd me duidelijk bij het inspirerende vak ‘Cities & Regions’. In
deze cursus uit het voormalige masterprogramma ‘regionale geografie’ gecoördineerd door Rob van
der Vaart, stond een behoorlijk lastig, maar zeer interessant boek centraal, namelijk ‘New State
Spaces’ van de geograaf Neil Brenner.
BrabantStad is één van die ‘new state spaces’, als stedelijk netwerk een nieuwe vorm van ruimtelijke
organisatie van de overheid. Mede dankzij de samenwerking in BrabantStad slaagden de provincie en
vijf stedelijke gemeenten, als belangrijkste overheden in de regio, erin om aandacht van de
rijksoverheid op zich te vestigen, waar dat decennialang door onderlinge concurrentie tussen de
Brabantse steden nauwelijks gelukt was. In rijksnota’s werd het economische potentieel van de regio
Brabant erkend en BrabantStad aangewezen als tweede nationaal stedelijk netwerk naast een
gevleugelde Randstad. Later besloten de vrijwillige samenwerkende provincie en steden bovendien
tot een grootschalig gezamenlijk investeringsprogramma.
Het stedelijk netwerk kreeg net als andere hulpconstructies binnen en buiten Brabant echter ook
volop kritiek te verduren. Zo zou het een ondemocratische extra regionale bestuurslaag zijn. Het
succes, maar ook de kritiek erop maken het stedelijk netwerk BrabantStad interessant om te
onderzoeken, zeker in een tijd waarin het kabinet-Rutte/Verhagen alle bestuurlijke hulpconstructies
naar de prullenbak probeerde te verwijzen. De maatschappelijke dynamiek vraagt echter om
bestuurlijke samenwerking. Complexe, ruimtelijke problemen kunnen volgens mij niet worden
opgelost en kansen niet benut vanuit een simpele gedachte als ‘je gaat erover of niet’.
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Een geograaf zoekt graag grenzen op. Met een versterkte mondialisering en de opkomst van een
virtuele wereld op het Internet veranderen grenzen van karakter; ze blijven echter springlevend.
Samenwerking in netwerkverband beïnvloedt de bestaande grenzen tussen de gemeenten. Ook
werpt het netwerk nieuwe grenzen op. In het geval van BrabantStad betekent dat bijvoorbeeld dat
Helmond erbij hoort, maar Roosendaal, Oss en Bergen op Zoom niet, terwijl deze steden nauwelijks
verschillen in grootte. Natuurlijk moet altijd ergens een grens worden getrokken, anders zou een
samenwerking onwerkbaar worden. Een netwerk lijkt principieel grenzeloos, maar blijkt ook niet
zonder grenzen te kunnen.
Langs deze en andere grenzen heb ik onderzoek gedaan naar het fenomeen BrabantStad. Hoewel
mijn interesse, eerlijk is eerlijk, eerst uitging naar de recente constructie van de Metropoolregio
Amsterdam, kwam ik al snel uit op het langer bestaande stedelijk netwerk BrabantStad dat met haar
lobby een ongekend succes is geweest.
De afgelopen jaren liggen bestuurlijke netwerken steeds opnieuw onder vuur. Tot een afschaffing
van bovenaf is het echter (nog) niet gekomen. In het geval van BrabantStad zou dat ook lastig zijn,
omdat het een vrijwillig verband is van onderop. Hoewel verschillende Ministeries bij de
rijksoverheid nog graag gebruik maken van het feit dat ze met BrabantStad een gezamenlijk
aanspreekpunt hebben voor belangrijkste partijen in de regio Brabant, is de aandacht in het beleid
verlegd naar het versterken van regionale clusters van topsectoren. Ook het succes van de regionaaleconomische samenwerking van overheden, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in
Brainport in Zuidoost-Brabant heeft invloed op de toekomst van BrabantStad.
Dat alle gemeenten in de provincie Noord-Brabant in de afgelopen paar jaar deel zijn gaan uitmaken
van één van de vier regionale samenwerkingsverbanden rondom één (of twee) van de BrabantStadsteden, is een gegeven dat ik eigenlijk pas tegenkwam tijdens de interviews in het kader van dit
onderzoek. Voor het onderzoek is met negen informanten gesproken. Op deze plaats wil ik elk van
hen persoonlijk hartelijk danken voor hun medewerking en beschikbare ruimte [!] en tijd – in veel
gevallen ruimschoots meer dan vooraf ingepland. Uitgangspunt vooraf was dat elk interview nieuwe
inzichten zou bieden ten aanzien van BrabantStad. Dit is ook in de praktijk zeker het geval geweest,
soms op onverwachte wijze. Dat is een gevolg van verschillen tussen de gesprekspartners: in
betrokkenheid bij BrabantStad, andere locaties plus daaraan verbonden belangen, functies in
uiteenlopende beleidssectoren en natuurlijk ook de persoonlijke houding ten aanzien van het
stedelijk netwerk. Iedereen, inclusief vertegenwoordigers van de niet bij het netwerk betrokken
gemeenten Veldhoven en Roosendaal, erkende nut en noodzaak van bestuurlijke samenwerking in
BrabantStad.

2

Bas van der Ploeg: BrabantStad – Een netwerk van steden en provincie in Noord-Brabant
Ik vond het mooi om aan het einde van mijn studie voor het eerst een groter onderzoek te doen in de
provincie Noord-Brabant. Het interview bij de gemeente Roosendaal, de stad waar ik ben geboren en
opgegroeid, had in dit kader nog een extra lading, maar heeft geen enkele invloed op de inhoud van
het onderzoek.
Recente ontwikkelingen tijdens of na afloop van de interviews zijn wel benoemd, maar niet tot in
detail onderzocht. Voorbeelden daarvan zijn:
-

de aanwijzing van Eindhoven namens Brabant in plaats van BrabantStad als kandidaat voor
één van de Europese Culturele Hoofdsteden in 2018;

-

de komst van het kader van een nieuwe ‘Strategische Agenda’ voor BrabantStad voor de
periode tussen 2012 en 2020;

-

en ‘#Brabant’, de resultaten van het onderzoek naar de samenhang tussen economische
ontwikkeling, bereikbaarheid en stedelijkheid in de gehele provincie Noord-Brabant onder de
naam ‘Verstedelijkt stedelijk netwerk Brabant’.

Zoals ik aan het begin van dit voorwoord al aangaf, hebben velen betrokkenheid gehad bij de
totstandkoming van deze scriptie. Voor deze werkelijk cruciale steun bij het moeizame proces wil ik
jullie hier hartelijk bedanken. Naast mijn scriptiebegeleider Martin Boisen en de informanten binnen
en buiten BrabantStad, die ik hierboven al genoemd heb, denk ik dan allereerst aan mijn ouders.
Papa en mama, hoewel ik altijd een fantastische band met jullie heb gehad en me nog steeds
hartstikke thuis voel in Roosendaal, heb ik me toch nog positief verbaasd over jullie
onvoorwaardelijke steun en opofferingsgezindheid. Mijn oud-studiegenoot en goede vriend Emiel,
voor het kritisch doorlezen en becommentariëren van nagenoeg de gehele scriptie, ook op
momenten dat het je niet altijd even goed uitkwam. Daarnaast wil ik jou evenals mijn huisgenoot Erik
bedanken voor de hulp bij het vervaardigen van figuren ter ondersteuning en verlevendiging van de
tekst. En mijn goede vriend dr. Mark voor het kijken naar structuur, conceptueel model, abstract en
taalconstructies en Mbalia voor haar bijdrage aan de opmaak.
Dat het opschrijven van een onderzoek in de vorm van een scriptie op zichzelf een vrij eenzaam
proces is, waarbij het uiteindelijk toch aankomt op enkel en alleen je eigen inzet en
doorzettingsvermogen, zal voor velen die het ooit hebben doorgemaakt een herkenbaar beeld zijn.
Bij de organisatie en het structureren van de planning voor het scriptieproces heb ik op verschillende
momenten de nodige hulp gehad van: Martin, Alja, papa, Barbra, Appie, Coren-Maria, Sanne, Jolien,
en Martine.
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Velen hebben met mij samen tijd doorgebracht in een bibliotheek, en soms zelfs bij mij of hen thuis,
terwijl ik werkte aan de scriptie. Samenwerken betekende gelukkig altijd ook gezamenlijk
ontspannen, meestal met koffie en gezelligheid. Mijn dank gaat wederom uit naar mijn ouders en
een aantal anderen die ik hierboven al genoemd heb, maar zeker ook naar: Alwine, Mirjam in het
kwadraat, Kelly, Michel, Marijn en Gerard.
De scriptie heeft vriendschappen flink versterkt, maar op sommige momenten helaas ook onder druk
gezet, onder andere omdat ik vele zaken moest laten. Soms was ik ronduit wanhopig, maar steeds
was er iemand die mij vertrouwen in een goed eindresultaat teruggaf. Ook van Casper, Lucas, Paul,
Chloé, Rens, Lauren, Michelle, verschillende familieleden en nog vele anderen heb ik steun gehad.
Op mijn werk bij PostNL/TNT Post is er soms op het laatste moment verlof verleend of geruild zodat
ik mijn scriptie tot een goed einde kon brengen. Daarvoor ben ik mijn teamcoach Eric, zijn vervangers
Baypolat, Christiaan en Boele, en een aantal collega’s dank verschuldigd. Tot slot wil ik noemen: mijn
goede vriend Laurence-Vincent, mijn jongere broer Tom, en alweer, mijn ouders, die me de
afgelopen jaren de broodnodige afleiding geboden hebben met dagjes weg en vakanties in prachtige
gebieden in binnen- en buitenland.
Uiteraard laat ik het niet onbenoemd, maar het spreekt voor zich dat ik zelf verantwoordelijk ben
voor de definitieve tekst. Ik hoop dat u er veel leesplezier aan mag beleven!
Bas van der Ploeg
Maandag 11 februari 2013, Utrecht/Roosendaal
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Abstract
BrabantStad, a network of cities and Provincial government in Brabant
This Master’s thesis focuses on the coexistence of network and territory as principles of spatial
structuration in an “urban network”. In the Dutch context, an “urban network” is a form of
administrative co-operation at the regional scale in-between urban municipalities and a Provincial
government. To gain insight into how such a network operates, a study is conducted on histories and
spatialities of Dutch regional co-operation in general and BrabantStad in particular. The BrabantStad
case is primarily studied through interviewing nine informants familiar with the phenomenon, each
having varying degrees of involvement in the network. As a result, views from both insiders as well as
outsiders of BrabantStad are obtained. Using a qualitative approach, partly based on principles of
“grounded theory”, an outline of a conceptual model on the “urban network” is constructed at first.
This model is developed further only after the case study was carried out. Four aspects appear to be
crucial towards an understanding of an “urban network”: space (I), organization (II), time (III) and
values (IV). With regard to the spatial aspect, the dynamic character of different ways to organize
space is underscored, along with the relations between cities in BrabantStad and their surrounding
regions.
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Samenvatting

BrabantStad – Een netwerk van steden en provincie in Noord-Brabant
In deze masterscriptie staat het gezamenlijk bestaan van netwerk en territorium als principes van
ruimtelijke structurering in een ‘stedelijk netwerk’ centraal. Een ‘stedelijk netwerk’ is in de
Nederlandse context een vorm van bestuurlijke samenwerking ergens op een regionale schaal tussen
stedelijke gemeenten en provincie(s). Om inzicht te verkrijgen in de werking van zo’n netwerk, is een
studie uitgevoerd naar historische en ruimtelijke achtergronden van regionale samenwerking in
Nederland in het algemeen en BrabantStad in het bijzonder.
Het onderzoek naar BrabantStad is voornamelijk uitgevoerd door middel van gesprekken met negen
informanten die bekend zijn met het fenomeen, maar een verschillende mate van betrokkenheid bij
het netwerk hebben. Op deze manier is er aandacht voor de visies van binnen- en buitenstaanders
ten aanzien van BrabantStad. Beleidsstukken van en over BrabantStad dienden evenals andere
literatuur als achtergrondinformatie voor de interviews, waarin de belangrijkste thema’s vastlagen,
maar verder een zo open mogelijke houding is aangenomen. Uitgaande van een kwalitatieve
benadering, deels gebaseerd op de principes van een gefundeerde theoriebenadering (‘grounded
theory’), is eerst een conceptueel model op hoofdlijnen ontwikkeld.
Dit model is pas verder uitgewerkt na afloop van de analyse van BrabantStad. Bij deze analyse is in
organisatorische zin een onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenkant van het stedelijk
netwerk. In het model op hoofdlijnen zijn vier dimensies onderscheiden die cruciaal blijken bij een
begrip van een ‘stedelijk netwerk’: ruimte (I), organisatie (II), tijd (III) en onderliggende principes (IV).
Met betrekking tot de belangrijkste dimensie in dit onderzoek, de ruimtelijke, wordt het dynamische
karakter benadrukt van verschillende manieren om ruimte te organiseren.
Van belang daarbij is dat in de praktijk het principieel grenzeloos concept netwerk toch ruimtelijke
grenzen kent, omdat de politieke en bestuurlijke verantwoordingsrelatie territoriaal georganiseerd is.
Tegelijkertijd worden in het kader van een netwerk afspraken gemaakt die nieuwe ruimtelijke
grenzen trekken en daarmee invloed hebben op gemeenten buiten het netwerk. Door de relatie te
versterken tussen de steden in het netwerk BrabantStad en de omliggende gemeenten in de relatief
recent gevormde BrabantRegio’s, regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden, kan elke
Brabantse gemeente betrokken blijven bij het provinciale, stedelijke beleid. Op deze manier kan het
draagvlak voor BrabantStad worden vergroot.
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1
1.1

Inleiding

Aanleiding

De kredietcrisis in de westerse wereld doet ook haar invloed gelden op de Nederlandse
staatsinrichting. Lokale en regionale overheden krijgen de komende jaren als gevolg hiervan te
maken met de gevolgen van ‘ombuigingen’ vanuit de rijksoverheid. Concreet betekent het dat er
minder geld vanuit het Rijk binnen zal komen. Lokale overheden moeten dan ofwel overgaan tot
(grootschalige) bezuinigingen, ofwel, waar mogelijk, tot lokale belastingverhogingen. Tegelijkertijd
wordt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid door een nationale overheid in
toenemende mate overgedragen naar de subnationale overheden. Anders gezegd is er sprake van
een verandering in het functionele geografisch schaalniveau voor overheidsbeleid. Daar komt bij dat
op basis van het neoliberalisme is de belangrijkste doelstelling van het publieke bestuur de afgelopen
decennia steeds verder verschoven van herverdeling van de welvaart binnen Nederland naar een
versterking van de eigen lokale, regionale en nationale concurrentiepositie binnen de Europese
gemeenschappelijke markt en op de wereldmarkt (Chavannes 2009; Brenner 2004).
Minder geld en meer verantwoordelijkheden vragen om een grotere efficiëntie van subnationale
overheden. Op deze manier wordt de positie van een bepaalde overheid binnen netwerken
waarschijnlijk nog belangrijker. Gemeenten worden min of meer gedwongen tot schaalvergroting
door middel van herindeling en het samenwerken in netwerkverband. Deze dwang is regelmatig vrij
direct omdat het verkrijgen van gelden van een nationale overheid afhankelijk is van het bestaan en
functioneren van een dergelijke samenwerking.
Het is dus bijzonder waarschijnlijk dat voor subnationale overheden het belang van de positie in
netwerkverbanden zal blijven toenemen. Het is dan ook relevant te onderzoeken welke spanningen
zo’n netwerk in de praktijk opleveren met de territoriale grondslag van de subnationale overheden.
Ze zijn immers territoriaal verankerd in het oude, nog steeds recht overeind staande Huis van
Thorbecke met de drie verdiepingen van Rijk, provincies en gemeenten. Belangrijk is hierbij dat
democratische verantwoording en controle enkel geregeld is binnen de ‘oude’ lagen en niet in
netwerkverband. De democratische controle op de netwerkverbanden is dus indirect. Dat zou
afbreuk kunnen doen aan het politieke draagvlak voor BrabantStad (zie o.a. Teisman 2006; Hulst
2005; Groenendijk 1998).
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1.2

Doelstelling

Doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de mate waarin er spanning bestaat tussen het
toenemende belang van netwerksamenwerking en het territoriale karakter van het lokale publieke
bestuur in Nederland.
Op basis van een verkenning van de Nederlandse praktijk met intergemeentelijke samenwerking
wordt een conceptueel model ontwikkeld. Vanuit dit initiële model gaat de scriptie dieper in op de
situatie in en om het nu meer dan 10 jaar jonge stedelijke netwerk BrabantStad. BrabantStad is een
samenwerkingsverband van de provincie Noord-Brabant en de vijf Brabantse grote steden, de B5
(Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Helmond).
De steden in het netwerk kennen een zekere mate van wat in de Anglo-Amerikaanse literatuur wordt
aangeduid met het begrip ‘interdependence’, in het Nederlands te omschrijven als een ‘onderlinge
afhankelijkheid en verwevenheid’ (De Pater et al. 2002). Verschillende bij de samenwerking
betrokken overheden hebben vanzelfsprekend echter ook conflicterende eigen belangen, al dan niet
als gevolg van een territoriale gebondenheid. Ook andere belanghebbenden hebben in meer of
mindere mate een bepaald territorium of schaalniveau als referentiekader. De spanning tussen het
gemeenschappelijk belang op basis van de interdependence en het nastreven van eigen belangen is
in elke vorm van samenwerking een interessant fenomeen om te onderzoeken.
BrabantStad vormt in deze kwestie een proeflaboratorium. Het was in Nederland één van de eerste
bestuurlijke netwerken, bestaat nog steeds, en wordt algemeen beschouwd als succesvol met haar
lobby om (h)erkenning door hogere overheden. Ook is het een netwerk van niet aan elkaar
grenzende stedelijke gemeenten en is de provincie is actief betrokken. Gemeenten gelegen tussen en
rondom de steden zijn niet direct vertegenwoordigd in het netwerk en overheden van zowel het
lokale als het provinciale niveau zijn in dit netwerk op regionaal niveau betrokken. BrabantStad
overschrijdt als netwerk dus territoria en in het netwerk komen verschillende schaalniveaus samen
(zie voor twee gemeentekaarten van de provincie Noord-Brabant Bijlage A; Teisman 2006).

1.3

Maatschappelijke relevantie

‘Bestuurlijke drukte’ wordt met enige regelmaat aangedragen als oorzaak voor een trage
besluitvorming in de publieke sector bij de totstandkoming van ruimtelijk beleid. De bestaande
bestuurlijke indeling in Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zou niet meer voldoen. Zo
zouden de waterschappen kunnen worden opgeheven en hun taken overgedragen aan de provincies.
Tegelijkertijd klinkt in de politiek ook de roep om het afschaffen van de provincies zelf.
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De samenwerkende partners in BrabantStad verzetten zich, bijvoorbeeld in de Volkskrant (De Graaf
& Van den Bergh 2013; Du Pré 2010), tegen afschaffing van de provincie Noord-Brabant of andere
vormen van grootschalige bestuurlijke herindeling met verwijzing naar de effectiviteit van bestaande
gemeentelijke en provinciale organisaties, en de samenwerkingsverbanden, zoals BrabantStad en het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Ook kunnen de samenwerkingspartners juist met dit
soort verbanden een zekere zelfstandigheid behouden. Bijkomend voordeel is dat de partijen op
zichzelf een democratische legitimiteit kennen in de zin dat de besluitvormende macht ligt bij door
de burger direct gekozen gemeenteraden en Provinciale Staten. Tot slot speelt in de provincie NoordBrabant, net als bijvoorbeeld in Limburg en Fryslân, mee dat er een zekere mate van collectieve,
regionale identiteit bestaat bij de inwoners die samenvalt met het grondgebied van de provincie.
Het verzet tegen de ‘bestuurlijke drukte’ en het idee dat er een strikte verdeling zou moeten bestaan
tussen de verschillende schaalniveaus – ‘je gaat er over of niet’ (GCBC 2005) – kwam ook naar voren
in het regeerakkoord van het inmiddels gevallen kabinet-Rutte/Verhagen (Rijksoverheid 2010). Met
hun pleidooi voor het behoud van de provincie Noord-Brabant en het stedelijk netwerk BrabantStad
kiezen de Brabantse bestuurders vanuit de bestaande situatie voor een pragmatische aanpak ten
aanzien van hedendaagse beleidskwesties. Deze houding in de regio Brabant maakt juist BrabantStad
het onderzoeken waard.

1.4

Wetenschappelijke relevantie

Het is interessant om het relatief nieuwe fenomeen van stedelijke netwerken te onderzoeken. In
deze netwerken werken steden samen over de bestaande bestuurlijke grenzen heen. Op deze manier
proberen de steden veranderingen in ruimtelijk gedrag in de maatschappij te kunnen blijven
beïnvloeden. Vele ruimtelijke kwesties beperken zich immers niet langer tot de gemeentegrenzen
van de steden. Als strategische afstemming van het ruimtelijk beleid deels ook in een netwerk op een
regionaal schaalniveau ergens tussen gemeente en provincie plaatsheeft, heeft dit invloed op de
hardheid en daarmee mogelijk op de levensvatbaarheid van bestaande territoriale grenzen. De mate
waarin er intern, maar ook extern draagvlak bestaat voor het stedelijk netwerk heeft weer invloed op
het voortbestaan en de reikwijdte van haar activiteiten. Door een open houding in te nemen
gebaseerd op de ideeën van ‘grounded theory’ (zie hoofdstuk 2) wordt dit draagvlak onderzocht voor
BrabantStad, een specifiek voorbeeld van een dergelijk netwerk. Bijzonder aan BrabantStad is, zoals
eerder aangegeven, dat met Noord-Brabant ook het provinciale niveau actief betrokken is. Dit maakt
dat het bestaan en het handelen van het stedelijk netwerk niet alleen direct van invloed is op de
grenzen en gebieden rond de steden, maar ook op de ruimtelijke organisatie in de hele provincie.
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Onderzoek naar BrabantStad dat als stedelijk netwerk met 10 jaar al relatief lang bestaat en erkende
successen heeft geboekt in haar lobby (zie o.a. BrabantStad 2012a; Haran 2010; Teisman 2006) kan
bijdragen aan het wetenschappelijk inzicht over het verband tussen netwerk en territorium als
principes van ruimtelijke organisatie van het bestuur.

1.5

Leeswijzer

In dit onderzoek is gewerkt op basis van de ideeën over ‘grounded theory’ die in hoofdstuk 2 worden
besproken. Dit betekent dat vanuit een verkenning van de ontwikkelingen in de Nederlandse
ruimtelijk-bestuurlijke

praktijk

en

enige

theoretische

literatuur

over

regionale

en

netwerksamenwerking in hoofdstuk 3 de basis voor een conceptueel model wordt gevormd.
Vervolgens is een casestudy verricht van het stedelijk netwerk BrabantStad. Over het interne
(hoofdstuk 4) en externe (hoofdstuk 5) draagvlak voor BrabantStad is een beeld gevormd door
middel van interviews met zowel direct betrokkenen als relatieve buitenstaanders die ambtshalve
wel met het netwerk in aanraking komen. In een synthese (hoofdstuk 6) wordt vanuit de praktijk in
en om BrabantStad het conceptueel model verder aangevuld, specifiek voor dit netwerk en generiek
voor het ‘stedelijke netwerk’. Daarbij wordt aangesloten bij bestaande geografische theorieën en ook
een blik geworpen op de toekomst. Tot slot is er een conclusie (hoofdstuk 7), waarin getracht wordt
te beantwoorden aan de doelstelling, In figuur 1.1 is de opbouw van de scriptie afgebeeld.
Figuur 1.1 Visualisatie van de opbouw van de scriptie
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2

Over de methode

Een intuïtief idee over de werking van een specifiek maatschappelijk proces vormt het uitgangspunt.
Voor analyse van dit proces blijft de onderzoeker zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke gang van
zaken en de betekenis die betrokkenen daar aan toe kennen. Om vervolgens met behoud van een
zekere afstand, bewust van de eigen subjectiviteit, hierover een ‘theorie’ te vormen, of specifieker:
gerelateerde stellingen in te nemen over het onderzochte sociale fenomeen. Dat is in het kort het
idee achter een inductieve benadering van wetenschapsbeoefening, ofwel ‘grounded theory’
(Bryman 2004; Corbin & Strauss 1990). Deze werkwijze vormt weliswaar de basis in deze scriptie,
maar is nadrukkelijk niet van a tot z toegepast.
Dit hoofdstuk gaat in op hoe het onderzoek in zijn werk is gegaan. Eerst komt aan de orde wat een
‘grounded theory’ inhoudt en vervolgens op welke manier dit in de praktijk van het onderzoek is
ingepast. Na de beschrijving van de data-analysemethode wordt dieper ingegaan op het karakter van
de verzamelde data, vooral die uit interviews.
Het feit dat een abstract en concreet thema in het onderzoek wordt onderscheiden is in tegenspraak
met een strikte toepassing van de procedures voor ‘grounded theory’ (Bryman 2004). Op basis van
de enkele casus BrabantStad zouden alleen uitspraken gedaan mogen worden over verbanden in de
concrete situatie in en om dit stedelijk netwerk. Door andere unieke en toch vergelijkbare gevallen
kort in ogenschouw te nemen zijn bredere uitspraken over de samenhang tussen netwerk en
territorium wel degelijk mogelijk. Zulke uitspraken zijn wel aan beperkingen onderhevig, gezien dat
elk samenwerkingsproces contextspecifiek is.

2.1

Grounded theory

Doorgaans staat in het wetenschappelijk onderzoek het toetsen van hypotheses centraal. Naar
aanleiding van bestaande theoretische literatuur formuleert een onderzoeker stellingen, die hij/zij
vervolgens in de analysefase toetst aan variabelen die hij/zij verzamelt in de empirische
werkelijkheid. Deze benadering wordt de deductieve genoemd. Een onderzoeker kan een ‘theorie’
echter ook opbouwen vanuit een analyse van processen in de maatschappij. Dit is een inductieve
benadering (Bryman 2004).
Als op deze wijze de basis wordt gelegd voor analyse van kwalitatieve data is er sprake van een
‘grounded theory’ (GT). Deze benadering wordt in Nederlandse methodologische literatuur ook
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aangeduid als een ‘gefundeerde theoriebenadering’1 (Wester & Peters 2004; Baarda et al. 1997).
Tegelijk met – en dus niet pas na afloop van – het verzamelen van de data heeft systematische
analyse plaats (Bryman 2004; Corbin & Strauss 1990).
Het uiteindelijke doel van een ‘grounded theory’ (GT) is het vanuit de empirische werkelijkheid
opbouwen van een substantieve theorie als verklaring voor specifieke alledaagse fenomenen. GT is
een ontdekkende methode, waarin een theorie een basis krijgt in de maatschappelijke realiteit. Een
uitwerking van de specifieke invloed van omstandigheden/context op een bepaald proces vormt de
basis. Hierop volgt een analyse van de manier waarop deze omstandigheden invloed uitoefenen op
het strategisch handelen van actoren in actie en interactie. Een uiteenzetting van de gevolgen van dit
individuele en onderlinge handelen, sluit het geheel af. In deze analyse is het bijzonder belangrijk
aandacht te schenken aan variatie in kwalificaties. Met kwalificaties worden bovengenoemde
proceselementen bedoeld: achtergrond en karakter van verschillen in achtereenvolgens context,
actie/interactie en gevolgen van een maatschappelijk proces. Tot slot moet de beschrijving van een
dergelijk proces holistisch zijn – zo levensecht mogelijk – en bij voorkeur gebeuren aan de hand van
verschillende dataverzamelingsmethoden (Bryman 2004; Baarda et al. 1997; Corbin & Strauss 1990).
‘Grounded theory’ gaat uit van een constructivistische ontologie (wereldbeeld). Dit betekent dat
actoren zelfstandig strategisch kunnen handelen in relatie tot een onder invloed van
maatschappelijke trends veranderende structuur. Handelen moet in dit geval ruim worden opgevat
als actie van en interactie tussen actoren. Er is geen sprake van determinisme (allesbepalende
verklaring) vanuit een structuur, noch van een volledig non-determinisme waarin omstandigheden
geen enkele invloed zouden hebben. Anders gezegd, er bestaat in ontologische zin een fysieke
werkelijkheid buiten de mensen om en zij kunnen deze werkelijkheid veranderen. Actoren kiezen
strategisch uit opties die zich voordoen, op basis van hun perceptie van deze opties (Bryman 2004;
Corbin & Strauss 1990).
Wat betreft de manier waarop kennis over de wereld kan worden vergaard, de epistemologie, kent
GT een interpretatief standpunt. De interpretatie staat centraal, ofwel de betekenis die mensen
toekennen aan de werkelijkheid om hen heen, en niet het meten van kwantificeerbare kenmerken.
De bijbehorende data hebben ten hoogste een ordinaal meetniveau, wat wil zeggen dat (kenmerken
van) verschijnselen in ieder geval nominaal kunnen worden benoemd en eventueel ordinaal kunnen
worden gerangschikt. ‘Grounded theory’ krijgt het verwijt hierin niet helemaal consequent te zijn,

1

‘Grounded theory’ is ook in de Nederlandse context een gangbare aanduiding van deze methode. In dit onderzoek wordt
met de term ‘grounded theory’ gewerkt, of afgekort ‘GT’.
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omdat het feit dat de onderzoeker zelf ook interpreteert nauwelijks expliciete aandacht krijgt. Dit is
mogelijk een gevolg van het idee dat het perspectief van de onderzochten centraal zou moeten
staan. Uiteraard kan dit betrokkenenperspectief op zijn best worden benaderd in de vorm van
‘intersubjectiviteit’: een gedeelde interpretatie van de gang van zaken. Het beeld dat hieruit ontstaat,
is een gemeenschappelijke ‘situatiedefinitie’. Het beeld van verschillende betrokkenen kan echter
ook uiteenlopen. In dat geval moet worden geprobeerd te achterhalen welke structurele en/of
persoonlijke factoren de achtergrond vormen van zulke verschillen (Bryman 2004; Baarda et al. 1997;
Corbin & Strauss 1990).
Een onderzoek vanuit een kwalitatieve benadering moet, evenals de meer traditioneel
wetenschappelijke kwantitatieve, voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen ten aanzien van
betrouwbaarheid en validiteit. Deze criteria zijn voor kwalitatief onderzoek niet letterlijk te kopiëren
uit de kwantitatieve benadering. Bij kwalitatief onderzoek staan immers interpretaties van
interpretaties centraal en niet de interpretatie van zoveel mogelijk eenduidige meetgegevens.
Lincoln en Guba (Bryman 2004: 273-276) ontwikkelden de alternatieve criteria ‘trustworthiness’ en
‘authenticiteit’2. Bij ‘trustworthiness’ gaat het om de mate waarin het onderzoek vertrouwen wekt.
Dit eerste criterium is opgebouwd uit vier componenten: geloofwaardigheid, overdraagbaarheid,
navolgbaarheid en mate van overeenstemming. Het tweede criterium authenticiteit heeft betrekking
op de politieke gevolgen van een onderzoek. Het onderzoek moet een eerlijk beeld schetsen van de
situatie en aanknopingspunten bieden voor oplossing van praktische problemen. Hieronder worden
de componenten van ‘trustworthiness’ verder uitgewerkt.
Geloofwaardigheid vormt de eerste component en is vergelijkbaar met de eis van interne geldigheid
van data in kwantitatief onderzoek. Een onderzoek geldt als geloofwaardig wanneer de inhoud
overeenstemt met het perspectief van de onderzochten. Controle is op dit punt mogelijk door
bijvoorbeeld aan een geïnterviewde te vragen of een bepaald transcript een feitelijk juiste weergave
van de gedane uitspraken is (ibid.).
De tweede component is overdraagbaarheid van de onderzoeksgegevens, vergelijkbaar met externe
validiteit. Omdat in veel kwalitatief onderzoek slechts één uniek specifiek geval wordt beschreven, is
een vergelijking met andere gevallen problematisch. Het is van belang het centrale geval uitvoerig te

2

Waar ‘authenticity’ (Bryman 2004: 273) zich gemakkelijk laat vertalen naar ‘authenticiteit’ is een vertaling van
‘trustworthiness’ wat lastiger. Mogelijkheden zijn o.a. ‘vertrouwenwekkendheid’, of korter ‘betrouwbaarheid’. Probleem is
dat hierbij het in het Engels zo duidelijke onderscheid met betrouwbaarheid in het kwantitatief onderzoek, de ‘reliability’ in
het Nederlands teniet wordt gedaan. Daarom is gekozen voor het gebruik van de originele Engelstalige term.

15

Bas van der Ploeg: BrabantStad – Een netwerk van steden en provincie in Noord-Brabant
beschrijven en werking van processen grondig te analyseren, zodat enige vergelijkbaarheid toch
mogelijk is (ibid.). Concreet is hier naast het centrale geval van BrabantStad ook enige aandacht voor
een context van gelijk- en andersoortige lokale en regionale samenwerkingsverbanden. Deze
aandacht verlicht de moeilijkheden met de vergelijkbaarheid van het centrale geval met andere
gevallen enigszins,

maar

lost

deze

niet

volledig

op.

Algemene

uitspraken over

de

samenwerkingsverbanden blijven gegrond op eigen onderzoek naar enkel BrabantStad, enig eigen
onderzoek naar andere regionale samenwerking in Brabant, en eerder onderzoek van anderen naar
andere samenwerkingsverbanden daarbuiten.
Navolgbaarheid (Wester & Peeters 2004: 192), vergelijkbaar met betrouwbaarheid, betekent dat de
in een onderzoek ondernomen methodische stappen te volgen en te controleren zijn. Vanwege het
inherent interpretatieve en het constant veranderlijke karakter van de data, in relatie tot de
specifieke context, is echter geen volledige herhaalbaarheid mogelijk. Desondanks biedt explicitering
van de gedurende het onderzoek gemaakte keuzes de mogelijkheid tot controle.
De mate van overeenstemming, de laatste component, houdt in dat de onderzoeker de eigen
subjectiviteit zoveel mogelijk buiten het onderzoek laat en, omdat een objectieve analyse van
interpretaties onmogelijk is, intersubjectiviteit in de standpunten van de onderzochten benadert dan
wel verschillen in subjectieve standpunten begrijpelijk maakt. In het onderzoek bestaat op dit punt
een duidelijk onderscheid tussen analyse en literatuurstudie (hoofdstuk 3 tot en met 5) enerzijds en
de synthese anderzijds (hoofdstuk 6), waar op basis van de analyse meer ruimte is voor eigen
inzichten van de onderzoeker (Bryman 2004).
2.1.1 Grounded theory in de praktijk
Een initieel conceptueel model is een eerste aanzet voor een substantieve theorie, ofwel
samenhangende theoretische stellingnamen over een empirisch fenomeen. In deze stellingen
worden ‘attenderende begrippen’ (de zogenaamde ‘sensitizing concepts’) uit literatuur en
maatschappelijke werkelijkheid aan elkaar gerelateerd. Deze begrippen zijn voorafgaand aan de
dataverzameling en -analyse zo generiek en open mogelijk omschreven. Ze hebben enkel tot doel de
aandacht van de onderzoeker te trekken (te attenderen) en kunnen (maar moeten niet
noodzakelijkerwijs) de kapstok vormen voor het verdere verhaal. Een verdere ontwikkeling in de
karakterisering van deze begrippen en hun onderlinge relaties volgt in de loop van het onderzoek
door definitie aan de hand van dimensies en daarbij horende kenmerken (Baarda et al. 1997).
Bij GT begint dit proces van substantieve theorievorming (Wester & Peters 2004; Corbin & Strauss
1990) met het coderen van ‘ruwe data’. De data worden gevormd door teksten, opgedeeld in voor de
probleemstelling relevante fragmenten met elk steeds één onderwerp. Bij ‘teksten’ gaat het in dit
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onderzoek om interviewtranscripten. Met een zo open mogelijke houding kent de onderzoeker met
begrippen labels toe aan de fragmenten. Deze labels kunnen overeenkomen met attenderende
begrippen, maar ontwikkeling van alternatieve begrippen is ook mogelijk. In feite kan elk begrip dat
goed aansluit bij de inhoud van de tekstfragmenten én de probleemstelling een label worden. Op
een label moet op enigerlei wijze variatie mogelijk zijn. De verzamelde data vormen de leidende basis
voor de labels, maar zijn niet allesbepalend. Voorkennis en eigen inzichten zijn eveneens van belang.
Tijdens het codeerproces heeft een voortdurende vergelijking van labels met elkaar en met de data
plaats en een netwerkanalyse van aanwezige en opvallend afwezige combinaties van labels. Als
voldoende tekstfragmenten zijn gecodeerd kunnen op elkaar lijkende labels worden samengevoegd
tot één label. Ook kunnen afzonderlijke labels worden ingedeeld als variaties op of ladingen van een
ander label. Een dergelijk kernlabel kan verworden tot een concept dat weer nader kan worden
gedefinieerd aan de hand van ladingen en daarbij horende tekstfragmenten. Het toedelen van
dergelijke kwalificaties geeft specificiteit aan de concepten. In de loop van het proces van
theorievorming worden de concepten doorgaans steeds abstracter en ontstaat een afstand tot de
meer concrete datafragmenten. Verschillende concepten kunnen weer worden ingedeeld binnen een
categorie. Om vervolgens te komen tot een conceptueel model worden één of enkele
kerncategorieën onderscheiden, waaraan andere categorieën en concepten met een bepaalde
ordening (bijvoorbeeld een chronologische) kunnen worden opgehangen (Wester & Peters 2004;
Baarda et al. 1997; Corbin & Strauss 1990).
Het proceskarakter van het geanalyseerde maatschappelijke fenomeen komt naar voren in een
ontwikkelde theorie. De onderzoeker deelt in een substantieve theorie de fenomenen op in stappen
of niveaus en maakt een specifieke verbinding tussen omstandigheden, (al dan niet doelmatige)
actie/interactie en de gevolgen ervan.
Het is van groot belang om al aan de slag te gaan met deze theorievorming tijdens het proces van
dataverzameling, zodat geïnterviewden zowel met de initiële attenderende, als met de later
ontwikkelde alternatieve begrippen kunnen worden bevraagd. Aangezien niet wordt gewerkt met
statistische generalisatie is het bepalen van het aantal benodigde ‘teksten’ vooraf nagenoeg
onmogelijk. Uitgangspunt is dat ten aanzien van de probleemstelling ‘theoretische verzadiging’ en zo
veel mogelijk ‘conceptuele dichtheid’ wordt bereikt. Met andere woorden: dat de toevoeging van
meer data niet tot compleet nieuwe inzichten/invalshoeken in de substantieve theorie leidt (Corbin
& Strauss 1990). Het voldoen aan dit criterium is niet helemaal mogelijk, gezien de praktijk van
scherpe begrenzing in tijd en kosten. Geprobeerd is dit te ondervangen door gesprekken te voeren
met negen informanten die bekend zijn met het fenomeen, maar een verschillende mate van
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betrokkenheid bij het netwerk hebben, er soms zelfs alleen van buitenaf mee te maken krijgen, en
bovendien hoofdzakelijk werkzaam zijn in uiteenlopende beleidssectoren. Op deze manier is er
aandacht voor de visies van binnen- en buitenstaanders ten aanzien van BrabantStad.
Regelmatig beweren onderzoekers dat ze hun volledige onderzoek hebben verricht volgens de
werkwijze van de ‘grounded theory’, terwijl in praktijk een aantal elementen zijn overgeslagen of niet
alle methodische, theoretische en praktische beslissingen tijdens het onderzoeksproces expliciet zijn
gemaakt (Corbin & Strauss 1990). Het is bijvoorbeeld in de onderzoekspraktijk bijzonder lastig om
zonder al te veel voorkennis over een onderwerp diepgravende interviews te kunnen houden. Op
basis van dergelijke kritiek is er voor gekozen GT als methodologisch uitgangspunt te nemen, echter
vooraf al met de beperking dat de benadering niet volledig kan worden gevolgd.
Zo is bij de voorbereiding van de interviews (zie verder 2.2.1) gebruik gemaakt van eerder onderzoek
over BrabantStad, evenals van bestaande conceptualiseringen op het terrein van stedelijke
netwerkverbanden. In de terminologie van een kwalitatieve onderzoeksbenadering wordt dit een
‘zoeklichttheorie’ genoemd. Dit al tijdens de dataverzameling in gebruik zijnde verklaringskader heeft
een open karakter en wordt voortdurend aangepast aan veranderende omstandigheden. Na inzet
van deze zoeklichttheorie wordt echter zoveel mogelijk gewerkt volgens de procedures van GT,
uiteraard binnen de geldende praktische beperkingen in tijd en kosten. Als gevolg van deze
beperkingen is ook het volledig uitschrijven van interviewtranscripten en het maken van memo’s
achterwege gelaten.
Dit onderzoek is opgezet als een casestudy of gevalsstudie. Dat wil zeggen dat één bepaald geval
ofwel één casus de centrale onderzoekseenheid vormt, te weten het stedelijk netwerk BrabantStad.
Hierbij is er oog voor zowel de intern samenstellende eenheden, als voor eenheden en schaalniveaus
die op enigerlei wijze in relatie staan tot, maar extern zijn aan BrabantStad. De samenstellende
eenheden zijn de provincie Noord-Brabant en de B5, de vijf Brabantse grote steden. Bij externe
partijen/schaalniveaus kan worden gedacht aan de rol van het nationale schaalniveau met de
rijksoverheid in haar vele verschijningsvormen. Een ander voorbeeld is het (boven)lokale
schaalniveau van de subprovinciale regio – landelijke en voorstedelijke gemeenten gelegen tussen en
rondom de grotere steden in BrabantStad.
Van BrabantStad komt tijdens het onderzoek een aantal paramaters expliciet naar voren. Naast de
hierboven beschreven betrokken actoren zijn dat activiteiten, tijd, culturele objecten en de plaats
(Baarda et al. 1997). Het bestaansrecht van het stedelijk netwerk wordt uiteindelijk ontleend aan de
activiteiten die wel of juist niet binnen dit kader worden ondernomen, door BrabantStad zelf, door
de betrokken partners en door externe partijen. Culturele objecten vormen een weerslag van de

18

Bas van der Ploeg: BrabantStad – Een netwerk van steden en provincie in Noord-Brabant
bestaande organisatiecultuur. Door deze te benoemen ontstaat een goede indruk van het feitelijke
functioneren van BrabantStad. Wat betreft de tijdscomponent gaat het om datums en de daarmee
verbonden frequenties van activiteiten en vastgestelde (plan)termijnen. De ruimtelijke component
verdient bijzondere aandacht. Het onderzoeken van de spanning tussen het netwerkkarakter van
BrabantStad en het territoriale karakter van de betrokken partijen is immers de kern van de
probleemstelling.

2.2

Dataverzameling

Met een zekere literatuur als theoretische achtergrond en een bewustzijn van ruimtelijk-historische
context3 spitst de analyse zich toe op interviewtranscripten als data. Daarnaast is in de voorbereiding
van de interviews gebruik gemaakt van beleidsdocumenten om vooraf enig begrip te hebben van de
concrete situatie in en om BrabantStad. Beide types data worden hieronder beschreven.
2.2.1 Interviews
Er zijn negen interviews gehouden met informanten. Een overzicht hiervan is te vinden in bijlage B.
De interviews hebben een semi-gestructureerd karakter. Te bespreken onderwerpen (‘topics’) staan
van te voren vast, de volgorde van behandeling en de specifieke vraagstelling niet. Wel is gewerkt
met een logische volgorde. Chronologisch is vanuit het heden als startpunt teruggegaan naar het
verleden om vervolgens via een blik in de toekomst weer te eindigen in de tegenwoordige tijd. Het is
in de doorvraagpraktijk van de interviews en vooral vanwege de beperkingen in de tijdsduur ervan
echter niet altijd mogelijk geweest helemaal volgens de lijn van dit uitgangspunt te werken. Ook is
vooraf duidelijk welke informatie minimaal moet worden verkregen in een interview. Het gaat dan in
het bijzonder om de houding ten aanzien van BrabantStad vanuit de organisatie van de informant of
specifieke kennis waarover alleen de desbetreffende informant beschikking heeft. De interviews zijn
niet te beperkend gehouden. Om een goed inzicht te verkrijgen in het belang dat de geïnterviewden
hechten aan bepaalde onderwerpen en in de daadwerkelijke gang van zaken in het
samenwerkingsproces, is goed luisteren en aan de hand daarvan spontaan doorvragen essentieel.
Voor dit onderzoek is het minder relevant wat de persoonlijke opvattingen van de geïnterviewden
zijn dan welke inzichten zij geven over BrabantStad. Zij zijn bij het interview slechts in kleine mate
respondent en in grote mate informant als vertegenwoordiger van een specifieke betrokken

3

In dit sociaal-geografische onderzoek wordt bewust de ruimtelijke component benadrukt ten opzichte van de historische
en sociale dimensie. Het idee van deze strategische keuze voor het ruimtelijke is ontleend aan het werk van Soja (2000;
1996; 1989, zie ook paragraaf 3.5 en hoofdstuk 6).
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organisatie. Vanzelfsprekend is het waardevol te weten wat de positie en de belangen van de
geïnterviewde zijn ten aanzien van BrabantStad. In de kern gaat het echter om inzichten waaruit het
al dan niet interne en externe functioneren van BrabantStad blijkt.
Het semi-gestructureerde interview past goed bij de gekozen analysemethode. Attenderende
begrippen vormen weliswaar een duidelijk startpunt bij de interviews, maar door de open structuur
van wisselwerking tussen data-analyse en -verzameling ontstaat ruimte voor het specifieke
wereldbeeld van de geïnterviewden en daarbij horende andere concepten en verbanden. Rijke,
gedetailleerde antwoorden geven inzicht in de manier waarop de geïnterviewden BrabantStad
inkaderen. Bij elk nieuw interview is, waar mogelijk, gebruik gemaakt van inzichten die bij eerdere
interviews zijn opgedaan. Dit betekent dat de onderzoeker relevant gebleken topics kan toevoegen
of een andere uitwerking in steekwoorden gebruikt.
Een belangrijk voordeel van het interview met beleidsbetrokkenen ten opzichte van de analyse van
beleidsdocumenten (zie paragraaf 2.2.2.) is dat het perspectief van betrokkenen op en motieven
achter bepaald handelen helder kunnen worden. Ook van andere informatie die niet op papier staat,
bijvoorbeeld ten aanzien van institutionele en persoonlijke verhoudingen, kan op deze manier een
beeld worden verkregen. Een voordeel ten opzichte van observatie is de mogelijkheid tot
reconstructie van eerdere gebeurtenissen, waardoor inzicht kan ontstaan in de ontwikkeling van
BrabantStad. Bij zulke retrospectie bestaat wel het gevaar dat de geïnterviewden, al dan niet bewust,
zaken weglaten ofwel gebeurtenissen in het verleden inkleuren vanuit het huidige perspectief.
Intersubjectiviteit, ofwel overeenstemming tussen verschillende bronnen, en waar mogelijk controle
aan de hand van documenten of literatuur is in deze cruciaal.
Observatie is voor BrabantStad per definitie vrijwel onmogelijk, omdat het daadwerkelijk
samenwerken in het samenwerkingsverband op zowel bestuurlijk en ambtelijk niveau nauwelijks
fysiek te observeren valt. Bijeenkomsten zijn ontoegankelijk voor een buitenstaander en bovendien
niet frequent. Observatie bij het programmabureau dat zaken in het kader van BrabantStad
voorbereidt is mogelijk, maar zou een te eenzijdig intern beeld geven.
Interviews met vertegenwoordigers van verschillende organisaties bieden inzicht in de breedte in en
rondom BrabantStad. Gesproken is met een vertegenwoordiger van het programmabureau
BrabantStad en met medewerkers van directe samenwerkingspartners. Bij die laatste groep gaat het
om één ambtenaar van de provincie Noord-Brabant, als enige provinciale partner, en twee van de vijf
steden,

Breda

en

Tilburg.

Ook

zijn

interviews

afgenomen

bij

indirect

betrokken

overheidsorganisaties, namelijk het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de voorstedelijke
gemeente Veldhoven, de gemeente Roosendaal als Brabantse stad buiten BrabantStad, én bij de
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Kamer van Koophandel voor een blik vanuit het georganiseerde bedrijfsleven op deze samenwerking
met enkel overheidspartijen. Tot slot is gesproken met iemand die in eerdere fase een belangrijke rol
speelde in BrabantStad en tegenwoordig van buitenaf betrokken is op projectbasis.
Elk van de informanten heeft in haar of zijn functie te maken met strategische beleidsvorming en
onderhoudt meer of minder intensief contacten met (andere) betrokkenen bij BrabantStad. De
beleidssectoren waarmee zij in hun functie hoofdzakelijk te maken hebben lopen echter nogal uiteen
en daarmee bieden de interviews gezamenlijk een beeld van ruimtelijk relevant beleid bij
BrabantStad. Velen van hen werken met de algemene ruimtelijke structuur van bestuurlijke
organisatie, maar ook specifieker in beleidssectoren als ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer of
economische zaken.
Zoals uit bovenstaande beschrijving al impliciet blijkt, is anonimiteit van de geïnterviewden zo veel
mogelijk gewaarborgd. Hiervoor is gekozen in de hoop dat betrokkenen op deze wijze minder
terughoudend zijn bij het geven van hun mening, omdat ze daarop moeilijker individueel zouden
kunnen worden aangesproken. Bij citaten wordt gewerkt met een lettercode. Waar dat relevant is,
wordt verwezen naar de organisatie, maar nooit naar personen, behalve bij gebruik van externe,
openbare bronnen. Bij de begeleider zijn uiteraard wel de namen van de geïnterviewden bekend.
Ook is in zijn versie van de scriptie het zogenaamde ‘analyseschema’ (Bijlage C) opgenomen, waarin
delen van de interviewuitwerkingen zijn gekoppeld aan concepten die enerzijds zijn terug te vinden
in de structuur van de scriptie en anderzijds in het conceptueel model aan het einde van de synthese.
Bij het houden van de interviews is gebruik gemaakt van praktische richtlijnen, zoals gegeven door
Rubin & Rubin (2005), Bryman (2004) en Baarda (et al. 1997). In lijn met ‘grounded theory’ maakt de
onderzoeker bij latere interviews gebruik van informatie die na korte analyse naar voren komt uit
eerdere interviews. De fase waarin de onderzoeker interviews houdt en analyseert is relatief
langdurig, want naast de analyse vergt ook de daaraan voorafgaande transcriptie en uitwerking veel
tijd. Uiteindelijk is er voor gekozen de interviews niet volledig te transcriberen, maar
conceptuitwerkingen ervan te schrijven met citaten en parafraseringen die de basis vormden voor
het hierboven genoemde ‘analyseschema’.
Eén interview kon beduidend korter duren dan vooraf voorzien, wegens enige miscommunicatie bij
het maken van de afspraak. Achteraf bleek dat helaas bij bijna alle interviews de tijd iets te kort was
om alle vragen grondig en volledig te behandelen. De tijdsduur varieerde van ongeveer één uur tot
meer dan twee uur, waar bij zeven interviews vooraf uitgegaan werd van anderhalf uur en bij twee
van één uur. Alle informanten werkten graag mee aan het interview en velen namen hiervoor rustig
de tijd. Zoals vooraf gehoopt, leverde elk interview nieuwe inzichten op over zowel de specifieke
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invalshoek waarvoor de informant is geselecteerd als inzicht in de totale situatie in en om
BrabantStad.
2.2.2 Beleidsdocumenten
Naast interviews zijn beleidsdocumenten een andere vorm van data in dit onderzoek. Jensen &
Richardson (2004) en Zonneveld & Verwest (2005) wijzen erop dat deze documenten bestaan uit
meer dan de inhoud van de tekst. Metaforen, beelden en kaarten zijn een onmisbaar onderdeel. Bij
communicatie van en over BrabantStad wordt hiervan veelvuldig gebruik gemaakt.
Beleidsdocumenten kunnen worden beschouwd als actieve bijdragen aan een ruimtelijk
beleidsdiscours, een bepaalde visie op de ruimtelijke werkelijkheid. Het discours wordt actief
gevormd in relatie met de bestaande ruimtelijk-bestuurlijke/politieke structuur, maar kan eveneens
en vooral worden gezien als een vormend mechanisme. Dit betekent dat met een bepaald discours
ook een bepaalde ruimtelijke werkelijkheid wordt gevormd. Het fenomeen BrabantStad, de manier
waarop de samenwerking organisatorisch en ruimtelijk functioneert en de manier waarop
BrabantStad gebruikt wordt, past binnen een bepaald discours.
In een discours wordt een bepaalde visie op de werkelijkheid gepresenteerd als de juiste of enige
manier. Of in de woorden van Pavlich (Jensen & Richardson 2004: 57): „(…) create spaces for
particular assertions to operate as absolute truths”, vrij te vertalen als dat beleidsdocumenten
ruimte maken voor bepaalde uitspraken om te werken als absolute waarheden. Het discours kent in
dit onderzoek een toepassing in de ruime zin van het woord, namelijk als een analytische mentaliteit
van sceptisch lezen met aandacht voor het idee dat iets zeggen altijd een manier is van iets anders
niet te zeggen (Bryman 2004).
Een ruimtelijk beleidsdiscours komt volgens Jensen & Richardson (2004) naar voren in bepaald taalen beeldgebruik, specifiek ruimtelijk handelen en onderlinge machtsrelaties. Het eerste van deze drie
elementen kan worden gevonden in beleidsdocumenten. Bij het tweede kan worden gedacht aan de
concrete uitvoering van beleidsvoornemens. Veel beleid is echter nog niet in de fase van uitvoering.
Daarom kan enkel worden gekeken naar de mate waarin de betrokkenen zich committeren aan en
vereenzelvigen met de samenwerking en de projecten van BrabantStad (Haran 2010).
In dit onderzoek zijn beleidsdocumenten grondig bestudeerd ter voorbereiding van de interviews.
Daarbij is geen expliciete discoursanalyse gedaan, maar bij deze voorstudie is wel gebruik gemaakt
van de analytische mentaliteit uit het denken over discoursen. Concreet gaat het dan om de recente
contourennota voor de nieuwe strategische agenda (BrabantStad 2011b), meerjarenprogramma’s
(BrabantStad 2009b, 2004), de jaarverslagen van BrabantStad (BrabantStad 2011c, 2010, 2009a,
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2008) en stukken op de website van het netwerk (BrabantStad 2012a, 2007, 2005). Andere
publicaties van BrabantStad (zoals BrabantStad 2011a) en beleid rondom BrabantStad (zoals Brabant
2011; SRE 2007; VROM et al. 2006) vormen daarbij een verdere achtergrond.
Na afloop van de interviews verschenen stukken over BrabantStad (zoals het #Brabant-verhaal van
Royal Haskoning 2012; de definitieve strategische agenda van BrabantStad 2012b en de nieuwe
website van ‘Eindhoven|Brabant’ als kandidaat voor Culturele Hoofdstad in 2018, 2012) zijn enkel op
hoofdlijnen bestudeerd.
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3

Achtergrond - Regionaal samenwerken in Nederland

Vele kwesties laten zich niet begrenzen door de eenduidige lijnen tussen de territoria binnen de
verschillende bestuurslagen in het Huis van Thorbecke. Ruimtelijke ontwikkelingen overschrijden
immers steeds vaker de grenzen van land, provincies en gemeenten en vragen om een dynamische
aanpak over deze statische lijnen heen. Bij een dergelijke aanpak van samenwerking of in het uiterste
geval samenvoeging zijn meerdere territoriumgebonden overheidsbesturen betrokken.
Over landsgrenzen gaat het dan bijvoorbeeld om samenwerking van België, Nederland en Luxemburg
in de Benelux, van Nederland samen met 26 andere lidstaten in het statenverband Europese Unie, of
van lokale en regionale overheden in EUregio’s. Op provinciaal niveau kan worden gedacht aan
samenwerking in landsdelen, zoals van de noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe in
het SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland) (SNN 2012). Ook is in de afgelopen decennia
steeds terugkerend sprake van provinciale herindeling in regio’s, districten, stadsprovincies en/of
landsdelen, maar discussies daarover hebben (vooralsnog) niet tot structurele veranderingen geleid.4
In de praktijk is de enige wijziging op provinciaal niveau sinds de bouw van het Huis van Thorbecke in
1848 de introductie van de provincie Flevoland in 1986 op nieuwverworven poldergrond.
Centraal onderwerp in deze scriptie is echter de samenwerking op het regionale niveau tussen
provincie en gemeente in. Aan zulke samenwerking kan op verschillende manieren vorm worden
gegeven. Het stedelijk netwerk, waarvan BrabantStad een voorbeeld is, is als concept relatief recent.
In het synthesehoofdstuk 6 wordt ook vanuit de theorie kort aandacht besteed aan het al dan niet
samengaan van netwerk en territorium als principes van ruimtelijke organisatie, evenals de rol van
schaal (en plaats) daarbij.
Dit hoofdstuk schetst de ruimtelijk-historische context van regionale samenwerking. Eerst wordt kort
toegelicht hoe in het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw in Nederland werd omgegaan
met gemeentegrensoverschrijdende zaken. De tweede paragraaf gaat dieper in op meer recente
structurele ontwikkelingen en het al dan niet ontstaan van een vierde, regionale verdieping in het
4

Een recent voorstel ten aanzien van provinciale herindeling dateert van februari 2011 en behelst een samenvoeging van
de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (Noord-Holland et al. 2011). Bij de onderhandelingen voor het regeeren gedoogakkoord van respectievelijk VVD-CDA en VVD-PVV-CDA was sprake van herindeling van de provincies in een
aantal landsdelen. In het uiteindelijke akkoord komt een dergelijke samenvoeging enkel aan de orde voor de noordelijke
Randstad (Rijksoverheid 2010). Het kabinet laat de provincies echter zelf initiatief hiertoe nemen. De vraag kan worden
gesteld of die uiteindelijk zichzelf wel zullen opheffen. Inmiddels is dan ook dit initiatief weer van de baan (NRC 2011).
[Addendum: ten tijde van het schrijven van deze scriptie was dit de stand van zaken. In het nieuwe regeerakkoord van het
kabinet van VVD-PvdA (Rijksoverheid 2012) is sprake van grootschalige herindeling in landsdelen. Ook hier wordt eerst
gedacht aan een fusie van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De vraagtekens over het draagvlak in de Provinciale Staten,
de samenleving en de Eerste Kamer blijven.]
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Huis. Hierop volgt in paragraaf 3 een korte beschouwing over een verschuiving in de onderliggende
principes voor het overheidsbeleid. Daarna is er in de vierde paragraaf aandacht voor de nog meer
recente ontwikkeling van meer informele samenwerking van lokale en provinciale overheden in
stedelijke netwerken en metropoolregio’s. Dit alles leidt tot slot tot hoofddimensies in een
conceptueel model rond het centrale begrip ‘stedelijk netwerk’. Het model zal verder worden
uitgewerkt in hoofdstuk 6.

3.1

Een voorgeschiedenis

Nederland5 kan sinds de grondwetswijziging van Johan Rudolf Thorbecke in 1848 worden
gekenschetst als een gedecentraliseerde eenheidsstaat met een zekere autonomie voor iedere
bestuurslaag: rijksoverheid, provincies en gemeenten. Dit bouwwerk staat ook wel bekend als het
‘Huis van Thorbecke’ (zie figuur 3.1). Per bestuurslaag zijn de territoriale grenzen eenduidig en
territoria kunnen elkaar niet overlappen. Dat wil zeggen: voor elk stuk grond is maar één gemeente
verantwoordelijk, en gemeenten liggen altijd in één provincie. Lange tijd vormde slechts één
beleidsveld een uitzondering op deze heldere onderverdeling, namelijk het waterbeheer,
georganiseerd in waterschappen met een waterkundige territoriale basis. Vanaf de jaren ’50 van de
20e eeuw is ook het belang van het bestuur op het Europese schaalniveau toegenomen. De
belangrijkste besluitvorming op dit schaalniveau gebeurt overigens nog altijd door (een meerderheid
van) de nationale lidstaten (Breeman et al. 2008).
Aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw vertrokken meer welvarende inwoners vanuit de
steden naar landelijke (en in toenemende mate voorstedelijke) gebieden buiten de grenzen van het
gemeentelijke grondgebied. Naast de keuze voor een rustigere woonomgeving buiten het drukke en
hectische stadsleven speelde bij deze verhuizingen een verschil in lokale lastendruk een belangrijke
rol. Hoewel de weggetrokken inwoners gebruik konden blijven maken van de voorzieningen van de
centrale stad, genoten ze ook het voordeel van lagere belastingen in de randgemeente.
Randgemeenten hadden en hebben namelijk minder kosten aan voorzieningen en uitkeringen dan de
centrale stad en dus ook lagere lasten. Dit was, naast gebrek aan ruimte voor (sociale) woningbouw,
steeds reden voor de steden bij het Rijk te vragen om uitbreiding van gemeentelijk grondgebied door
toevoeging van een deel van de rand (Van der Veer 1997).

5

De voormalige Nederlandse koloniën en de tot het Koninkrijk der Nederlanden behorende eilanden in de Cariben (tot eind
2010 Aruba en de Nederlandse Antillen) worden hier buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 3.1 Het Huis van Thorbecke

Het Huis van Thorbecke: bestuurslagen in Nederland, aangevuld met de Europese Unie

Als antwoord op dit vraagstuk van verdeling van lasten en lusten tussen stad en rand, evenals de
daaruit voortkomende terugkerende wens tot annexatie vanuit de steden, kwamen in de jaren ’20
van de 20e eeuw meerdere opties ter tafel. Zo pleitten sommigen voor de vorming van regionale
stadsgewesten, terwijl anderen meer heil zagen in agglomeratiegemeenten, met bestuurlijk één
gemeente voor een hele agglomeratie en gelijktijdige decentralisatie van de dienstverlening. Deze
beide opties zouden met wisselend succes aan het eind van deze eeuw alsnog in praktijk worden
gebracht (ibid.).
De regering koos destijds echter voor een verregaande centralisatie van het belastingregime en
daarmee voor een centrale herverdeling van de hogere belastinginkomsten uit de rand via een
nationaal gemeentefonds naar subsidies voor en investeringen in de stad (Van der Veer 1997; Dijkink
1995). Een gevolg van deze centralisatie was een toenemende directe afhankelijkheid van de
nationale rijksoverheid voor de bekostiging van lokaal beleid van binnen kaders zelfstandig
opererende gemeenten (Groenendijk 1998).
In de tweede helft van de 20e eeuw namen door welvaartsgroei en technologische ontwikkelingen de
mobiliteit en communicatiemogelijkheden van burgers en bedrijven zodanig toe dat hun dagelijkse
gebruiksruimte flink omvangrijker werd. De schaalvergroting in de maatschappij kent haar weerslag
in de ruimte en trekt zich weinig aan van de territoriale grenzen, al zijn ze mentaal soms vrij hard
aanwezig. Deze ruimtelijke ontwikkelingen vragen om een reactie vanuit het openbaar bestuur.
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3.2

Veranderingen in de ruimtelijke structuur van het bestuur: een vierde, regionale
bestuurslaag?

De ruimtelijke structuur van het openbaar bestuur in het zogenaamde Huis van Thorbecke, met de
verdeling van verantwoordelijkheden over rijksoverheid, provincies en gemeenten, is vastgelegd in
de Grondwet. Voor wijzigingen in deze structuur is een relatief zware procedure nodig met
tweederdemeerderheden in Tweede en Eerste Kamer in twee opeenvolgende kabinetsperioden.
Omdat dit politiek niet gemakkelijk haalbaar is, wordt een bestuurlijk antwoord op
grensoverschrijdende maatschappelijke schaalvergroting gevonden in methodes die met behulp van
reguliere wetgeving kunnen worden toegepast. Het gaat dan om structuurveranderingen binnen de
lokale laag van het Huis door middel van gemeentelijke herindeling en regelingen die met behoud
van de bestaande structuur samenwerking van gemeenten en provincies mogelijk maken, al dan niet
met deelname van het Rijk in enigerlei vorm (Breeman et al. 2008).
Waar voor de centralisatie van het belastingstelsel (zie boven) verschillen in lokale lasten een
belangrijk argument waren voor gemeentelijk herindeling, is in de afgelopen decennia een gebrek
aan

bestuurskracht

bij

gemeenten

het

belangrijkste

geworden.

Met

toenemende

verantwoordelijkheden (zie voor de achtergrond daarvan de volgende paragraaf) en onvoldoende
meegroeiende inkomsten komt de bestuurskracht vooral in kleinere gemeenten (wat betreft
inwonertal) onder druk te staan. Het argument van gebrek aan uitbreidingsruimte voor (sociale)
woningbouw door de stad is tot op heden belangrijk gebleven. Ook de mogelijkheden tot
gezamenlijke grootschalige ruimtelijke ontwikkeling kunnen een rol spelen bij gemeentelijke
herindeling. In de afgelopen decennia neemt het aantal gemeenten door samenvoegingen vrijwel elk
jaar langzaam maar zeker af. Deze geleidelijke afname zal ook in de komende jaren blijven doorgaan
– steeds zijn er op enkele plekken in het land fusiebesprekingen gaande (zie figuur 3.2; Herweijer et
al. 2009; Van der Meer & Boonstra 2006).6
Terwijl samenvoeging door middel van gemeentelijke herindeling vaak als dreigend alternatief blijft
bestaan, in het bijzonder voor direct aan een stad grenzende voorstedelijke of landelijke gemeenten,
vormt samenwerking tussen overheden (en maatschappelijke organisaties) een ander bestuurlijk
antwoord op ruimtelijke schaalvergroting in de maatschappij. Bij samenwerking is meestal sprake
van behoud van de bestaande organisaties met een eigen zelfstandige verantwoordelijkheid voor

6

Hierin verschilt Nederland van vergelijkbare Europese landen, zoals België en Denemarken, waar grootschalige
herindelingen op één bepaald moment hebben plaatsgevonden. [Addendum: in de plannen van het kabinet-Rutte/Asscher
(Rijksoverheid 2012) is er wel sprake van het streven naar een dergelijke grootschalige gemeentelijke herindeling. Deze
ideeën bevinden zich echter nog in de planfase. Net als bij de provinciale herindeling is het op dit moment nog onduidelijk
of ze ook politiek haalbaar zijn.]
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hun territoria. Zulke samenwerking is en blijft nodig, omdat het ideale schaalniveau niet gevonden
zal kunnen worden. Er zal steeds sprake zijn van grensoverschrijdende maatschappelijke ruimtelijke
ontwikkelingen, in het bijzonder als het gaat om mobiliteit. Ook zullen burgers en bedrijven bewust
en onbewust gebruik (blijven) maken van verschillen aan beide kanten van een grens (Herweijer et
al. 2009; Brouwer et al. 2007; Teisman 2006).
Figuur 3.2 Het aantal gemeenten in Nederland tussen 1960 en 2012 (met prognose voor 2014)

Toelichting: het aantal gemeenten in 1960, 1980, 2000, 2006 en 2012 – met een prognose voor 2014 (Van der Meer &
Boonstra 2006)

Samenwerking tussen lokale (en provinciale) overheden kan verschillende vormen aannemen,
variërend

van

informeel

en

vrijwillig

tot

een

formeel

geïnstitutionaliseerde

samenwerkingsorganisatie. Ze kan betrekking hebben op één specifiek beleidsterrein, leiden tot
integrale

afspraken

of

een

structurerend

ruimtelijk

kader

voor

het

beleid

van

de

samenwerkingspartners. Ook de fase van het beleidsproces waarin samenwerking plaatsheeft, kan
uiteenlopen van (een combinatie van) strategische visievorming via lobby voor subsidies en
investeringen tot de concrete uitvoering van projecten, al dan niet ingebed in programma’s.
Kenmerkend voor dit soort regionale samenwerking is het behoud van zelfstandige
verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke besluitvorming bij elk van de betrokken overheden. Bij
een samenwerkingsorganisatie zijn namelijk doorgaans de bestuurders van alle of de belangrijkste
partners betrokken. Zij leggen in hun eigen organisatie democratisch verantwoording af over
afspraken in het samenwerkingsverband (Haran 2010).
Vele samenwerkingsverbanden tussen lokale (en provinciale) overheden zijn wettelijk verankerd in
een bestuursakkoord, al dan niet verder geïnstitutionaliseerd in een samenwerkingsorganisatie.
Vanaf 1950 biedt de ‘Wet Gemeenschappelijke Regelingen’ (WGR of, in de vernieuwde vorm Wgr,
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Wet gemeenschappelijke regelingen) hiervoor een juridische grondslag. Het is echter niet verplicht
om elk regionaal verband formeel te bekrachtigen middels een WGR.
In de loop van de tweede helft van de 20e eeuw ontstond een wirwar aan samenwerkingsverbanden.
Een inventarisatie van Bussink (et al.) uit 1990 wijst op het bestaan van meer dan tweehonderd van
dit soort verbanden in Nederland, veelal gericht op een afzonderlijk beleidsterrein. Ook de
werkingsgebieden van de verschillende verbanden van samenwerkende gemeenten komen niet
noodzakelijk overeen, al is de centrale stad in een gebied vaak erbij betrokken. In de afgelopen
twintig jaar is het aantal verbanden alleen maar verder gegroeid. In 2010 was een gemeente
gemiddeld bij bijna 30 verschillende samenwerkingsverbanden betrokken (Wolthuis 2010). Dit
betekent overigens niet dat elk verband even succesvol is of eindeloos blijft bestaan.
Met name in de grootste agglomeraties van Nederland zijn er vele gemeentegrensoverschrijdende
ruimtelijke vraagstukken en dito gemeenschappelijke regelingen. In deze stedelijke gebieden,
variërend in omvang van enkele tot meer dan 20 gemeenten, bestond begin jaren '90 dan ook de
wens te komen tot een meer samenhangende en gestructureerde aanpak van de samenwerking. Het
idee van de agglomeratiegemeenten uit de jaren '20 keerde terug in de vorm van de stadsprovincie,
waarin centralisatie van de gemeentelijke besluit- en strategievorming zou worden gecombineerd
met decentralisatie van de beleidsuitvoering en dienstverlening. In voorbereiding hierop werden in
de steden Amsterdam en Rotterdam deelgemeenten/stadsdelen gevormd. Samen met aangrenzende
randgemeenten, zoals Amstelveen en Diemen in het geval van Amsterdam, zouden deze
deelgemeenten een gelijkwaardig onderdeel vormen van een stadsprovincie (Van der Veer 1997).
De Kaderwet ‘Bestuur in Verandering’ uit 1995 stelde eveneens ter voorbereiding van
stadsprovincies rondom de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven-Helmond,
Arnhem-Nijmegen en in Twente zogenaamde kaderwetgebieden in. In deze zeven gebieden werd
intergemeentelijke samenwerking op een aantal beleidsterreinen verplicht. Vervolgens werden de
stadsprovincies afgewezen in referenda, omdat enerzijds de stadsbevolking bang was voor het
opheffen van de stad en anderzijds bewoners van de randgemeenten verlies van zelfstandigheid en
annexatie door de stad vreesden. Niet alleen waren grote delen van de bevolking tegen, ook vele
bestuurders en beleidsmakers in gemeenten wilden graag zelfstandige zeggenschap behouden over
een eigen grondgebied. Daarbij wilden hun ambtsgenoten in de provincies niet de zeggenschap over
een deel van het grondgebied 'opofferen' aan de nieuwe organisaties. De nieuwe organisaties in de
kaderwetgebieden namen, vooral op het terrein van de mobiliteit, echter wel degelijk taken over van
de provincie (Brouwer et al. 2007; Van der Veer 1997).
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Het niet-doorgaan van de stadsprovincies en het tijdelijke karakter van de Kaderwet vormden
aanleiding te zoeken naar een nieuwe vorm van regionale samenwerking rondom de grote steden.
Deze leek te worden gevonden in de introductie van volwaardige stadsregio's middels een
afzonderlijke wet. Toen voor deze wet geen meerderheid in de Tweede Kamer bleek te zijn, werd een
oplossing gevonden in een aanvulling op de Wgr, de zogenaamde Wgr plus of kortweg Wgr+.
De kaderwetgebieden werden in begin 2006 Wgr+-gebieden. De stedelijke gemeenten rondom
Heerlen en Kerkrade voegden zich eind 2006 onder de nieuwe naam Parkstad Limburg als achtste bij
de zeven bestaande Wgr+-gebieden. Dit zijn: de Stadsregio's Amsterdam, Rotterdam en ArnhemNijmegen; Stadsgewest Haaglanden; Bestuur Regio Utrecht (BRU); Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE) en Regio Twente (Stadsregio’s 2012).
Het bestaansrecht van deze stadsregio's is voortdurend onderwerp van discussie7: gaat het om een
bestuurlijke hulpconstructie van en voor gemeenten of om een vierde bestuurslaag? De angst voor
een vierde bestuurslaag en bijbehorende machts- en verantwoordelijkheidskwesties zijn bij velen
aanwezig. Juist omdat het niet een volwaardige vierde bestuurslaag is, bestaan er ook twijfels over
de democratische legitimatie. De inwoners van de stadsregio kiezen immers niet direct een raad die
de afspraken in het regiobestuur controleert. De democratische legimitatie is indirect: het dagelijks
bestuur van de stadsregio bestaat uit bestuurders van de samenwerkende gemeenten. Zij krijgen een
mandaat van de eigen gemeenteraad en leggen afspraken ook aan deze raad voor.
Naar aanleiding van dit soort kwesties onderzocht de Commissie-Nijpels in opdracht van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2009 het functioneren van de stadsregio. Deze
commissie constateerde in haar eindrapport ‘De stille kracht, over noodzaak van stadsregio's’ (VNG
2009) dat de stadsregio's efficiënt werken en eveneens een voldoende krijgen voor het indirect
democratische gehalte. Deze positieve bevindingen maakten echter geen einde aan het debat. Het
voornemen van het vorige kabinet (Rijksoverheid 2010) was de Wgr+ in 2013 af te schaffen en
verkeers- en vervoerstaken binnen de Randstad over te dragen aan twee nieuw op te richten
vervoerregio's: één voor de agglomeratie Amsterdam-Almere en één voor Rotterdam en Den Haag
samen. Buiten de Randstad zou deze wettelijke bevoegdheid teruggaan naar de provincies. Wat een
nieuw kabinet op dit terrein gaat doen is onduidelijk. Duidelijk is wel dat veel politieke partijen willen

7

Overigens blijven ook de deelgemeenten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, een ander overblijfsel uit het idee van
de stadsprovincies, onder vuur liggen. Het argument dat het kabinet-Rutte/Verhagen (Rijksoverheid 2010) gebruikte om ze
in 2014 af te schaffen is het gevaar van het ontstaan van een vierde bestuurslaag, ditmaal op substedelijk niveau. In
tegenstelling tot de stadsregio's kennen de deelgemeenten wel een direct door de burger gekozen deelgemeenteraad en
bijbehorend deelgemeentebestuur.
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bezuinigen op de organisatie van de overheid zelf en samenvoeging van verschillende
overheidsorganisaties is daarbij op papier zeker een optie. Of dat in de beleidspraktijk ook gaat
gebeuren is echter de vraag. Voor de stadsregio’s is, zoals aangeven, van onderop wel enig draagvlak,
voortkomend uit enerzijds het idee dat stad en regio gezamenlijk sterker staan en anderzijds angst
voor gemeentelijke herindeling met de stedelijke gemeente als alternatieve optie.
Weliswaar schept de Wgr+ wettelijke verplichtingen tot intergemeentelijke samenwerking op een
aantal beleidsterreinen in de agglomeraties rondom de genoemde steden, voor andere
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is formalisering middels een gemeenschappelijke
regeling niet verplicht. De Wgr wordt echter in toenemende mate gebruikt om bestaande
samenwerkingsverbanden te bundelen in overkoepelende samenwerking tussen aangrenzende
gemeenten in agglomeraties en landelijke gebieden buiten de Wgr+-regio's.
Ook buiten Wgr en Wgr+ werken gemeenten volop met elkaar samen. Zo zijn er
landsgrensoverschrijdende stedenbanden of jumelages tussen gemeenten en (inter)nationale
verbanden met uitwisseling van kennis en ervaringen op basis van een vergelijkbare ligging,
economische structuur, bevolkingssamenstelling, historische achtergrond of andere thematiek. Ook
zijn er binnen Nederland recentelijk stedelijke netwerken en metropoolregio's gevormd. De
achtergrond van de laatste twee samenwerkingsconstructies wordt besproken in paragraaf 3.4.
Het Huis van Thorbecke staat institutioneel nog altijd stevig overeind. Een volledige vierde, regionale
bestuurslaag zal niet snel worden opgetuigd, omdat daarvoor een politiek vrijwel onhaalbare
aanpassing van de Grondwet nodig is. Dit neemt niet weg dat er op het regionale schaalniveau in de
praktijk allerlei samenwerkingsverbanden en -netwerken tussen overheden een steeds belangrijkere
rol vervullen. Het gaat daarbij om verbanden tussen overheden van verschillende bestuurslagen op
basis van gemeenschappelijke belangen, beleidsprogramma’s en projecten.
Bij deze samenwerking worden in toenemende mate ook maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven betrokken. Dit gebeurt om het maatschappelijke draagvlak voor bepaalde, politiek
moeilijk verkoopbare beleidsbeslissingen te vergroten, maar ook omdat de overheden de
financiering van projecten niet langer alleen op eigen kracht aankunnen. Deze projecten bestaan
vooral uit prestigieuze grootschalige gebiedsontwikkeling. Er is sprake van een verschuiving van
stabiele territoriaal afgebakende bestuurslagen in ‘government’ naar dynamische, flexibele
netwerksamenwerking tussen meerdere lagen van overheidsbestuur en private partijen in ‘multilevel-governance’. Deze ontwikkelingen in de ruimtelijk-bestuurlijke structuur houden verband met
een verschuiving van principes (Saris et al. 2011; Brouwer et al. 2007; Hooghe & Marks 2003).

31

Bas van der Ploeg: BrabantStad – Een netwerk van steden en provincie in Noord-Brabant

3.3

Een verschuiving van principes

In de periode na de Tweede Wereldoorlog werd een verzorgingsstaat opgebouwd. Centraal hierin
stond het principe van een rechtvaardige herverdeling van de welvaart, die in Nederland net als in de
rest van Noord- en West-Europa tot begin jaren ’70 voortdurend groeide. De rijksoverheid
coördineerde deze herverdeling. Het kabinet-Den Uyl (1973-1977) streefde zelfs expliciet naar de
‘spreiding van kennis, macht en inkomen’ (Bootsma & Breedveld 1999). Met de oliecrisis van 1973
werd echter duidelijk dat economische groei niet oneindig was. Vanaf de jaren ’80 verschoof de
balans van het keynesiaanse principe van welvaartsherverdeling om zwakkere punten in de
economie te ondersteunen naar het neoliberale principe van het investeren in de sterkere punten.
Deze verschuiving van principes vond ook in de buurlanden van Nederland plaats. Het vergroten van
de concurrentiekracht van sterke plekken in de economie met doelmatige investeringen komt
centraal te staan, de zogenaamde ‘Pieken in de delta’, zoals een beleidsnota van het Ministerie van
Economische Zaken treffend heette. De nationale overheid stelt steeds meer een algemeen kader en
controleert. Gemeente en provincie vullen dit kader in en voeren het beleid uit. Op deze manier
wordt in steeds ruimere mate invulling gegeven aan de leus ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’.
In dezelfde periode besteedden de overheden steeds meer taken uit met de gedachte dat
marktpartijen of verzelfstandigde voormalige overheidsdiensten deze door onderlinge concurrentie
altijd efficiënter zijn en dus goedkoper zouden worden (Achterhuis 2010; Chavannes 2009; Zonneveld
& Verwest 2005; Brenner 2004; VROM 2002).
Provincies en gemeenten krijgen dus grotere mogelijkheden om beleid met ruimtelijke weerslag8
zelfstandig vorm te geven. Die ruimte nemen ze ook om zichzelf te positioneren in concurrentie en
samenwerking met elkaar. Daarbij wordt uitgegaan van ‘regio’s op eigen kracht’. Financieel blijven de
lagere overheden echter voor een belangrijk deel afhankelijk van de nationale rijksoverheid (en in
toenemende mate van de Europese Unie). Samenwerking ‘in de regio’ komt meer dan eens
pragmatisch tot stand naar aanleiding van rijksnota’s. Ze lijkt meer bedoeld om gelden van het Rijk
en de EU te krijgen voor bepaalde projecten dan dat ze uitgaat van een werkelijk van onderop
gevoelde noodzaak tot samenwerking (Haran 2010; Zonneveld & Verwest 2004; Van Duinen 2004).
Op deze praktijk passend binnen het dominerende discours van concurrentiekracht is veel kritiek
mogelijk. Zo kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de aanname dat stedelijke regio’s überhaupt

8

In dit onderzoek gaat het, evenals in de beleidspraktijk van samenwerking, om beleid met een ruimtelijke weerslag. Deze
omschrijving verwijst naar het feit dat ook sectoraal beleid dat onder een andere noemer valt dan expliciete ruimtelijke
inrichting, ordening of ontwikkeling haar weerslag kent in de fysieke omgeving. Gedacht kan worden aan uiteenlopende
terreinen als de organisatie van het bestuur zelf, infrastructuur en mobiliteit, natuurbeheer- en ontwikkeling, onderwijs en
zelfs veiligheid (BrabantStad 2011; Salet & Janssen-Jansen 2009).
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met elkaar concurreren (Kitson et al. 2004; Krugman 1994). Daarnaast rijst de vraag of overheden
wel voldoende controle hebben over ontwikkelingen, evenementen en gedrag waarmee inwoners en
andere gebruikers een stedelijke regio karakter geven. Deze controle zou nodig zijn voor het op een
consequente wijze uitdragen van een beeld van een stedelijke regio aan bestaande en nieuwe
bewoners, bedrijven en toeristen door middel van ‘branding’, een activiteit die overigens integrale
organisatie vergt en veel meer behelst dan een enkele marketingslogan (zie Boisen et al. 2011).
Of stedelijke regio’s nu wel of niet echt met elkaar kunnen concurreren en overheden daarover
controle hebben, ze gedragen zich er wel naar in de dagelijkse praktijk van bestuur en beleid (Boisen
et al. 2011; Chavannes 2009). De context van concurrentie is daarin deels verschoven van de
nationale schaal naar die van de gemeenschappelijke markt in de Europese Unie, waarin voor
nationale grenzen slechts een belangrijke bijrol is weggelegd. Waar zij in de jaren ’80 en ’90 vooral
probeerden bedrijven, toeristen en nieuwe inwoners van buiten aan te trekken, is de nadruk de
laatste jaren komen te liggen op het versterken van de ontwikkeling en samenwerking van reeds
aanwezige organisaties van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek. Anno 2011 is dit beleid
gericht op de versterking van clusters en bevordering van innovatie in ‘topsectoren’, geografische
concentraties van organisaties die zich richten op een vergelijkbare markt, zoals landbouw en
voedsel, hoogwaardige technologie of bollenteelt (ELI 2011; Saris et al. 2011; Brouwer et al. 2007;
Brenner 2004).

3.4

Informeel samenwerken in lossere verbanden: stedelijk netwerk en metropoolregio

Naast de formele bestuurlijke samenwerking van stad en regio in stadsregio (Wgr+) en Wgr-regio is
er ook regionale samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen
gericht op de ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande economische clusters. In dit
onderzoek gaat de interesse echter uit naar de ruimtelijke organisatie van het bestuur en dus de
samenwerking tussen overheden onderling. Aan samenwerking met maatschappelijke partijen wordt
minder aandacht geschonken, maar er wordt wel aandacht aan besteed bij de bespreking van de
casus

aangezien

er

vanzelfsprekend

wel

samenhang

bestaat

met

de

regionale

overheidssamenwerking. Zoals naar voren kwam in de vorige paragrafen heeft de laatste tien à
vijftien jaar samenwerking op meer informele basis binnen en tussen verschillende bestuurslagen
van de overheid aan populariteit gewonnen. Twee samenwerkingsconcepten springen hierbij in het
oog: ‘stedelijke netwerken’ en ‘metropoolregio’s’ (Saris et al. 2011; Haran 2010; Van Poelgeest et al.
2008).
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Hoewel ‘metropoolregio’ als begrip een langere geschiedenis kent dan ‘stedelijk netwerk’ is het
‘netwerk’ eerder op grote schaal toegepast in het Nederlandse ruimtelijke beleid. Weliswaar werd de
‘Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening’ (VROM 2002), onder andere als gevolg van een
kabinetswisseling, niet aangenomen door de Kamer, toch is het concept van nationale 'stedelijke
netwerken' uit dit beleidskader invloedrijk geweest (Zonneveld & Verwest 2005; Van Duinen 2004).
Het werd niet alleen enthousiast overgenomen in het daaropvolgend rijksbeleid in de ‘Nota Ruimte’
(VROM et al. 2006), maar sloot ook aan bij de realiteit van samenwerking in zulke netwerken op een
aantal plaatsen in Nederland: in de noord- en zuidvleugel van de Randstad, in BrabantStad (zie
hoofdstuk 4 en 5), in Zuid-Limburg (Zuid-Limburg 2012), in netwerkstad Twente (zie begin hoofdstuk
4 voor een korte toelichting) en tussen de steden Groningen en Assen (GA 2012). Kenmerkend voor
een ‘stedelijk netwerk’ is dat het een informele, vrijwillige samenwerking is van dichtbij elkaar
gelegen, maar niet noodzakelijk aangrenzende steden en de provincie(s). Het netwerk wordt bewust
vrijwillig gehouden, zodat flexibel kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden, wat
betreft strategieën en beleidsthema’s. Ook ontstaat op deze manier niet de bij burgers en politiek zo
gevreesde vierde bestuurslaag, maar blijven de organisaties zelfstandig verantwoordelijk voor de
keuzes en democratische controle via de bestaande gemeenteraden en Staten mogelijk (Haran 2010;
Teisman 2006).
De ‘metropoolregio’ kan worden gezien als een informele opschaling van de stadsregio, nodig
vanwege de grootstedelijke ambities van de centrale steden en de problematiek die ontstaat door de
steeds verdere schaalvergroting en regionale verwevenheid in de maatschappij enerzijds en de
blijvende bestuurlijke fragmentatie in afzonderlijke gemeenten en provincies anderzijds. Ook de
metropoolregio kent nadrukkelijk een vrijwillig karakter, maar in tegenstelling tot bij het stedelijk
netwerk zijn ook voorstedelijke en landelijke gemeenten rondom de steden betrokken. Het woord
‘metropool’ roept associaties op met zeer grote steden, zoals Parijs en Londen. Het idee is dat door
de kleinere steden en andere gemeenten in de regio rondom de stad erbij te betrekken ook een
kleinere stad als Amsterdam haar metropoolkarakter kan versterken. Amsterdam was met onder
andere de steden Almere, Haarlem en de gemeente Haarlemmermeer – waar de internationale
luchthaven Schiphol toe behoort – en de provincies Noord-Holland en Flevoland in de noordvleugel
van de Randstad eind 2007 initiatiefnemer van een nieuwe metropoolregio: de MRA, Metropoolregio
Amsterdam (Van Poelgeest et al. 2008). In reactie hierop besloten een aantal jaren later de steden
Rotterdam en Den Haag en de provincie Zuid-Holland tot oprichting van de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag in de zuidvleugel van de Randstad (MRDH 2012).
Haran (2010) noemt in zijn proefschrift over regionale samenwerking – hij vergelijkt BrabantStad, de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de Metropoolregio Amsterdam – in Nederland een drietal aspecten
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waaraan de ‘strategische capaciteit’, ofwel de kracht van het samenwerkingsverband, kan worden
afgemeten, namelijk ‘receptie’, ‘consolidatie’ en ‘realisatie’. Bij ‘receptie’ gaat het om de flexibiliteit
van het verband; staan ze open voor nieuwe deelnemers en aandeelhouders? ‘Consolidatie’
betekent dat de intentie bij de partners bestaat om als verband te blijven bestaan en er dus een
inhoudelijk gecoördineerde strategie bestaat met doelen voor de langere termijn. Tot slot is er de
‘realisatie’; komen plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering in de praktijk of blijft het slechts bij
projecten op papier? Bij een analyse, zoals die plaatsheeft in hoofdstuk 4 en 5 voor de casus
BrabantStad, komen dit soort vragen naar het functioneren van een stedelijk netwerk ook naar
voren.
Zoals eerder aan de orde kwam in paragraaf 4.2, is het ontstaan van een volwaardige vierde,
regionale verdieping in het huis van Thorbecke onwaarschijnlijk. Wel betekent de introductie van de
verschillende vormen van samenwerking van gemeenten op het subprovinciale, regionaal
schaalniveau, al dan niet met betrokkenheid van de provincie(s), dat het beeld van de Nederlandse
bestuurlijke structuur als het Huis van Thorbecke met een heldere onderverdeling in drie
verdiepingen, zoals dat naar voren kwam in figuur 3.1, weliswaar nog altijd bestaat, maar dat er ook
sprake is van een forse uitbouw. Naast de erboven zwevende Europese Unie en haar voorlopers,
waarvan de invloed sinds de jaren ’50 van de 20e eeuw gestaag groeide, is er ook op het regionale
vlak het nodige gebeurd. In figuur 3.3 is de uitbouw van een regionale verdieping gevisualiseerd, met
formele samenwerking middels de Wgr, met de Wgr+ en de stadsregio, en de vrijwillige verbanden
van het stedelijk netwerk en de metropoolregio. De laatste twee verbanden zijn met meerdere
betrokken steden meestal op een iets hoger schaalniveau dan de eerste twee die meestal een
samenwerking van stad en omliggende gemeenten betreffen.
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Figuur 3.3 Het Huis van Thorbecke met uitbouw op subprovinciale, regionaal niveau

De basisstructuur van het Huis van Thorbecke met uitbouw op het regionale niveau. Wgr-regio’s zijn een in de ‘Wet
gemeenschappelijke regelingen’ geïnstitutionaliseerde vorm van gemeentelijke samenwerking. In de Wgr+- of stadsregio
werken gemeenten samen en voeren daarbij ook door het Rijk verplichte taken uit. In het stedelijk netwerk en de
metropoolregio ten slotte werken gemeenten en provincies samen. Vergelijk ook met het klassieke Huis van Thorbecke (+
Europese Unie) in figuur 3.1 (vrij naar een idee van Martin Boisen, de begeleider van dit onderzoek).
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3.5

De hoofdlijnen van een conceptueel model

Dit hoofdstuk bood een ruimtelijk-historische beschouwing over de verschillende manieren waarop
regionale samenwerking in Nederland is georganiseerd. In deze brede, maar ongetwijfeld onvolledige
beschouwing zijn samenwerkingsverbanden van allerlei pluimage voorbijgekomen. Naast de vier
genoemde vormen van samenwerking tussen overheden onderling is in toenemende mate ook de
regionale samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen van
belang.
In dit onderzoek staat echter het begrip ‘stedelijk netwerk’ centraal. Bij een gestructureerde analyse
van het ‘stedelijk netwerk’ kunnen vier algemene dimensies worden onderscheiden: een ruimtelijke
(I), een organisatorische (II), een historische (III) en een principiële (IV). Deze dimensies zijn ook van
toepassing bij andere vormen van regionale samenwerking, maar kennen dan vooral wat betreft
ruimte en organisatie een andere invulling.
Figuur 3.4 De hoofdlijnen van een conceptueel model rond het begrip ‘stedelijk netwerk’

Ruimte
I

Tijd
III

Stedelijk netwerk
Organisatie
II

Principes
IV
In dit conceptueel model, zijn vier dimensies onderscheiden rond het begrip ‘stedelijk netwerk’. Het ‘stedelijk netwerk’ is
een organisatievorm (II) met directe en indirecte betrokkenen, die zich verhouden tot ruimte (I) en tijd (III) met bepaalde
inhoudelijke principes (IV) als grondslag.

De samenhang tussen deze dimensies van en rondom een ‘stedelijk netwerk’ kan schematisch
worden weergegeven in een conceptueel model (zie figuur 3.4). Een conceptueel model is een
gestructureerde en vereenvoudigde weergave van verbanden in een deel van de werkelijkheid. De
dimensies uit dit conceptueel model op hoofdlijnen laten in lijn met de ‘grounded theory’ alle ruimte
tot invulling vanuit het perspectief van de onderzochte situatie. Een verdere uitwerking van het
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conceptueel model gebeurt dan ook pas na afloop van de analyse in het onderzoek. Uitgangspunt
voor de dimensies uit het conceptueel model vormt de wisselwerking van ruimte (I), tijd (III) en een
sociale component rondom elk maatschappelijk, en dus door mensen geconstrueerd verschijnsel,
zoals de geograaf Edward Soja dat beschrijft in zijn werk (2000, 1996 en 1989). De sociale dimensie is
in dit model opgesplitst in organisatie (II) en onderliggende principes (IV).
In het begrip ‘stedelijk netwerk’ zelf zit een ruimtelijke (I) en een organisatorische (II) component.
Deze componenten kennen natuurlijk een bepaalde dynamiek en dus een tijdsdimensie (III). Ook
wordt het ‘stedelijk netwerk’ gevormd vanuit onderliggende principes (IV, zie ook paragraaf 3.3). In
de doelstelling van het onderzoek staat met de spanning tussen netwerk en territorium als principes
van ruimtelijke structurering de ruimtelijke dimensie (I) centraal. Om tot inzichten over deze
spanning te komen zijn de andere dimensies ook van belang.
Dit conceptueel model op hoofdlijnen wordt in het synthesehoofdstuk 6 verder uitgewerkt naar
aanleiding van inzichten uit de ruimtelijk-historische beschouwing van regionaal samenwerken in
Nederland in dit hoofdstuk, aangevuld met de analyse van de casus BrabantStad in hoofdstukken 4
en 5. Deze hoofdstukken kennen zowel een ordening in de tijd (III), van het verleden in paragraaf 4.1
naar een toekomst in paragraaf 5.5 via een bespreking van voornamelijk de situatie in het recente
verleden en soms de nabije toekomst in alle tussenliggende paragrafen. Ook zijn de hoofdstukken
georganiseerd vanuit het principe van de organisatie (II): in hoofdstuk 4 gaat het over de interne
organisatie en de samenwerkingspartners van BrabantStad, waar het onderwerp van hoofdstuk 5 de
organisatorische (en ruimtelijke!) omgeving van het stedelijk netwerk is.
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4

Analyse - Binnen BrabantStad

Het vorige hoofdstuk 3 schetste achtergronden van regionaal samenwerken in Nederland in verleden
en heden. Een nadere analyse van BrabantStad, de centrale casus in deze scriptie, op basis van
interviews met een aantal directe en indirecte betrokkenen vormt het onderwerp van dit en het
volgende hoofdstuk. Waar hoofdstuk 5 dieper in zal gaan op externe relaties en toekomstige
ontwikkelingen, kansen en bedreigingen voor de samenwerking, staat in dit hoofdstuk 4 het interne
functioneren centraal.
BrabantStad is een bestuurlijk netwerksamenwerkingsverband van overheden in de regio Brabant.
De provincie Noord-Brabant en de vijf grootste Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, 'sHertogenbosch en Tilburg treden op als gelijkwaardige partners (zie voor twee gemeentekaarten van
de provincie Noord-Brabant bijlage A). Het verband, dat bestaat sinds 2001, is actief betrokken bij
uitwisseling

van

ideeën

over

stedelijk-regionale

samenwerking

met

andere

samenwerkingsverbanden. Dit doet ze onder andere een paar keer per jaar in het Forum Stedelijke
Regio’s (Interview H; NIROV 2012; Saris et al. 2011).
De positie van BrabantStad is vrij uniek in Nederland als samenwerking van een actief betrokken
provincie met de vijf grootste stedelijke gemeenten verspreid over haar grondgebied. Enkel een
stedelijk netwerk van de provincie Overijssel en vijf steden in Twente (Almelo, Borne, Enschede,
Hengelo en Oldenzaal) vertoont enige gelijkenis. Bij deze Netwerkstad Twente gaat het echter om
een stedelijke concentratie in het zuidoostelijk deel van een provincie. Het is dus ook een
netwerkstad binnen een regio in plaats van een stedelijk netwerk verspreid over de hele provincie
(Saris et al. 2011).
BrabantStad heeft een vrijwillig karakter in de zin dat de provinciale en stedelijke partners in het
netwerk informeel op regelmatige basis kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen en al dan niet
strategische beleidskeuzes onderling afstemmen. Hieronder ligt geen formele gemeenschappelijke
regeling. Dit betekent echter niet dat de samenwerking vrijblijvend is. Op basis van vertrouwen
worden onderlinge afspraken gemaakt en nagekomen (Interview A, D en H).
Zoals aangegeven gaat dit hoofdstuk dieper in op de interne organisatie van BrabantStad. In
paragraaf 4.1 komt de korte geschiedenis van BrabantStad aan de orde. Dan volgt een tweede
paragraaf met een analyse van de interne organisatie van de samenwerking en de rol van de
verschillende partners daarin. Dit geheel wordt afgesloten in paragraaf 4.3 met een overzicht van
voor- en nadelen van BrabantStad.
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4.1

Achtergrond van BrabantStad

Aan het besluit van provincie Noord-Brabant en B5-steden om hun samenwerking onder de naam
BrabantStad te brengen, ging natuurlijk het een en ander vooraf. De aandacht gaat dan ook eerst uit
naar deze voorgeschiedenis (4.1.1). Daarna wordt stilgestaan bij wat BrabantStad inhoudt op basis
van een omschrijving door de verschillende informanten (4.1.2). Sinds de oprichting van BrabantStad
in 2001 is het nodige gebeurd. Deze gebeurtenissen worden besproken aan de hand van ijkpunten
(4.1.3), ofwel kantelmomenten in de samenwerking, en resultaten (4.1.4). Noemenswaardig is hierbij
dat, waar over vele ijkpunten en resultaten van de samenwerking overeenstemming bestaat tussen
de verschillende geïnterviewden, verhalen over de ontstaansgeschiedenis nogal verschilden.
Uiteenlopende persoonlijke, sectorale en geografische achtergronden van de informanten en de
sterk verschillende mate van betrokkenheid bij BrabantStad spelen hierbij een doorslaggevende rol.
4.1.1 Een voorgeschiedenis
Waar sommige steden in Noord-Brabant wel samenwerkten met voorstedelijke en landelijke
gemeenten in de eigen omgeving, ontbrak tot eind jaren '80 van de 20e eeuw enige vorm van
samenwerking tussen de steden onderling – al vormen Eindhoven en het kleinere Helmond door hun
onderlinge nabijheid en economische verwevenheid hierop een verbonden uitzondering. Ook
stonden steden (Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg) en provincie met de rug
naar elkaar. De provincie zag voor zichzelf vooral een rol in landbouw en de ruimtelijke ordening van
het landelijk gebied. Zowel de Provinciale Staten als het provinciebestuur werd gedomineerd door
plattelanders (Interview B en H).
Intussen veranderde de economische structuur in de provincie: landbouw werd als sector minder
belangrijk. Industrie, daaraan gerelateerde diensten en kennisontwikkeling bloeiden op. Toch
ondervond Noord-Brabant ook in die sectoren tegenslag, zoals de verhuizing van het hoofdkantoor
van Philips van Eindhoven naar Amsterdam en het mislopen van een medische faculteit bij een
Brabantse Universiteit. Door onderlinge verdeeldheid kwam deze niet terecht in Tilburg of
Eindhoven, maar in het Limburgse Maastricht. Iets soortgelijks gebeurde bij de Open Universiteit. Die
organisatie koos uiteindelijk voor Heerlen (Interview A en H).
Daarnaast kwam in Nederland in de jaren '80 aandacht voor groeiende problematiek in de grotere
steden. Concentraties van hogere werkloosheid, drugsoverlast, slechter onderwijs en zorg leidden tot
sociale tegenstellingen en een angst voor het ontstaan van getto's, zoals in de Verenigde Staten. In
reactie op de problemen ontwikkelde het Rijk een ‘Grotestedenbeleid’ (GSB), waarin ze ging
investeren in sociale, economische en fysieke vernieuwing van de steden (Interview C; Van Putten
2006).
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Het GSB kende met 80.000 inwoners een harde minimale grens van stadsgrootte. Ook de provincie
investeerde mee in dit beleid en sprak daarbij met de steden die aan deze grens voldeden over
onderlinge verdeling van de subsidies. Dat is de reden waarom Helmond wel, maar net iets kleinere
steden als Roosendaal, Oss en Bergen op Zoom – die elk in hun eigen regio eveneens een zekere
centrumfunctie vervullen – niet bij het overleg tussen provincie en steden betrokken werden (zie ook
paragraaf 5.2.2). Deze gesprekken tussen vertegenwoordigers van de vijf Brabantse steden, samen
aangeduid als B5, werden B5-overleg genoemd. Ze betekenden een afstemming enerzijds bestuurlijk
tussen Commissaris van de Koningin en de burgemeesters, anderzijds sectoraal vakinhoudelijk tussen
de ambtenaren. De steden en provincie spraken elkaar niet alleen meer bilateraal, maar vormden
steeds meer een onderling verband (Interview C en H)
Zowel het vertrek van bestaande en het mislopen van nieuwe vestigingen van grote ondernemingen
en instellingen, als de introductie van het GSB leidde in Noord-Brabant bij steden en provincie tot
een gezamenlijk gevoel van urgentie. Daarbij speelde cultureel een gedeelde katholieke achtergrond
en een gedrevenheid om op basis van een gevoel van “wij tegen de Hollanders” (Interview H) af te
rekenen met het beeld van Noord-Brabant als een “'wat achterlijk' achterstandsgebied in Nederland”
(ibid.).
De opkomst van een gedeeld Brabants zelfbewustzijn uitte zich in 1997 in het ‘Manifest Brabant
2050’ (Broess & Grijzen 1997), het eindproduct van de NUBS (nadere uitwerking Brabantse steden),
waarin Commissaris van de Koningin Frank Houben tien punten aandroeg voor een vernieuwing van
Noord-Brabant. Eén van die punten was een betere samenwerking tussen provincie en de Brabantse
steden. Als gevolg hiervan kregen het B5-overleg over ruimte en infrastructuur een meer geregeld,
maar nog ongestructureerd karakter (ibid.).
Een ander voorbeeld van een groeiend zelfbewustzijn is de notitie ‘Voorland’ uit 1998 (Saris 1998),
waarin de provincie Noord-Brabant samen met Limburg het beeld van het zuiden van Nederland als
achterland van de Randstad omdraaide tot een voorland. De steden in het zuiden van Nederland zijn
daarin strategisch gelegen tussen het grootstedelijke gebied rondom Amsterdam-Almere,
Rotterdam-Den Haag en Utrecht in het westen van Nederland, het Duitse metropoolgebied van
onder andere Duisburg, Düsseldorf, Dortmund, Essen en Köln/Bonn rondom de rivieren Rijn en Ruhr
en de Belgische stedelijke vierhoek tussen Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven (Interview H;
Zonneveld & Verwest 2005).
De Commissaris van de Koningin en de 5 burgemeesters besloten in 2001 het B5-overleg onder de
naam BrabantStad als lobby-instrument in te gaan zetten. Er waren op dat moment in de provincie
Noord-Brabant een aantal burgemeesters, namelijk Gerrit Brokx in Tilburg, Ed Nijpels in Breda en
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Rein Welschen in Eindhoven, die vanuit hun ervaring in de landelijke politiek een groter belang zagen
in gezamenlijk lobbyen voor de Brabantse zaak in Den Haag en Brussel dan te strijden voor hun
individuele stad. Ook het ambtelijke vakoverleg van de B5 werden voortgezet met BrabantStad als
label (Interview E en H).
Het initiatief tot BrabantStad van onderop werd ook van bovenaf door het Rijk volop ondersteund
door opname van het stedelijk netwerk BrabantStad in de ‘Vijfde Nota’ in 2001 (VIJNO; VROM 2002),
letterlijk als belangrijkste in Nederland na de Randstad. Het Rijk gaf daarbij de opdracht de
samenhang in het netwerk verder te ontwikkelen. De VIJNO werd uiteindelijk niet door de Tweede
Kamer aangenomen, maar had wel grote invloed op het beleid. Ook in de opvolgende Nota Ruimte
(VROM et al. 2006) werd BrabantStad opgenomen (o.a. Interview A, E, F en H).
De bestuurders van B5 en de provincie besloten klein te beginnen, dat wil zeggen zonder formele
statuten, gemeenschappelijke regeling of stichting, en met eindverantwoordelijkheid voor
gemeenteraden en Provinciale Staten. Raden en Staten schetsen het kader voor de bestuurders die
door middel van jaarverslagen terugkoppelen over de voortgang. Om het overzicht over het
programma BrabantStad te kunnen behouden werd een programmabureau opgericht, dat om
praktische redenen (ruimte en computernetwerk) een plaats kreeg in het provinciehuis. Ook werd
een programmamanager aangesteld, ambtelijk verantwoordelijk voor de voortgang en samenhang
van het programma BrabantStad. Deze verantwoording moet hij/zij afleggen aan de stuurgroep
bestaande uit bestuurders van elk van de B5-steden én provincie (Interview A en D).
4.1.2 Een omschrijving van BrabantStad
Alvorens in te gaan op ijkpunten en bereikte resultaten in de geschiedenis van BrabantStad, is het
zinvol te bezien hoe de verschillende informanten het begrip ‘BrabantStad’ omschrijven en welke
houdingen er bij hen ten aanzien daarvan bestaan. Een omschrijving van BrabantStad die de
gezamenlijke lading dekt is de volgende:
BrabantStad is een bestuurlijke netwerksamenwerking van de provincie Noord-Brabant en de vijf
steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg waarin de partners op
gelijkwaardige basis beleidsopgaven onderling afstemmen en gezamenlijk hun belangen behartigen
bij het Rijk en de Europese Unie.
Waar de één meent BrabantStad in eerste instantie te kunnen omschrijven met een verwijzing naar
de website (Interview D), en BrabantStad dus “een sterk internationaal concurrerend en duurzaam
groeiend stedelijk netwerk van de vijf grote Brabantse steden én de provincie Noord-Brabant” is,
houdt een ander het kortweg op ‘een lobbynetwerk’ (Interview E). Opvallend is verder dat een aantal
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informanten niet echt aangeeft wat volgens BrabantStad volgens hen nu is, maar wat het zou
moeten zijn, namelijk: een netwerk om prioriteiten af te stemmen van daadwerkelijk bovenregionale
opgaven met een stedelijke component (Interview B) of een ruimtelijk concept om stedelijkheid van
lokaal/regionaal naar een groter samenhangend geheel te brengen (Interview H).
Daarnaast benadrukken sommige informanten (Interview E, F en J) ook wat BrabantStad als
bestuurlijk netwerk NIET is, namelijk een ruimtelijk-economisch samenhangend netwerk. Hoewel
geen van de informanten expliciet beweert dat het dat (al) wel is, bestaat er duidelijk verschil van
mening over de vraag of dat een nastrevenswaardig doel zou moeten zijn. Zo zou men op basis van
de omschrijving op de website wel een dergelijke samenhang kunnen verwachten als BrabantStad als
geheel zou concurreren. Ook is niet direct duidelijk welke betekenis aan het problematische begrip
'duurzaamheid' wordt toegekend: is dat een constant voortdurende gelijkmatige economische groei,
of gaat het er juist om economie en ecologie meer in balans te brengen (Telos 2011)?
Andere elementen die bij een omschrijving van BrabantStad naar voren komen zijn:
-

het vrijwillig karakter van de samenwerking, zonder ingewikkelde statuten of formele
verbanden (Interview A);

-

dat het ook het profiel is van de overheden in stedelijk Brabant in de 'buitenwereld' van
bedrijfsleven en overheden in Brabant, Den Haag, Brussel en de wereld (Interview G en H);

-

een concept waarin ‘Brabant’ aan stedelijkheid wordt gebonden (Interview H);

-

en, dat BrabantStad een breed scala aan activiteiten heeft, uiteenlopend van economie en
ruimte tot infrastructuur en cultuur (Interview G).

4.1.3 IJkpunten in de samenwerking
In 2001/2002 had de nieuwe vrijwillige samenwerking in BrabantStad de wind mee en werd het
ondersteund van onder- en bovenaf. In de interviews is aan de informanten gevraagd wat zij in de
periode tussen het begin in 2001 en eind 2011 (het moment dat de interviews plaatshadden) zagen
als ijkpunten of kantelmomenten in de samenwerking. Door een meerderheid werd de start
genoemd met het initiatief tot BrabantStad, evenals de benoeming ervan als tweede stedelijk
netwerk in Nederland en daarmee de expliciete erkenning door het Rijk van de sterker geworden
positie van de steden in deze provincie binnen de nationale economie. Het beeld van
achterstandsgebied was ook bij het Rijk verdwenen, iets wat later ook zou blijken uit het belang dat
gehecht wordt aan de ontwikkeling van Brainport en daarmee de autonome kracht van de Brabantse
economie rondom Eindhoven (zie paragraaf 5.4.1).
In de eerste jaren werkte BrabantStad met jaarprogramma's, vervolgens met een tweejarenplan en
in 2004 werd besloten tot een meer strategische visie voor de middellange termijn middels een
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vierjarenplan voor 2004-2008 (BrabantStad 2004), herhaald voor de periode 2008-2012 (BrabantStad
2009b). In de eerste programma's voorafgaand aan 2004 werd een duidelijke keuze gemaakt om in
BrabantStad-verband prioriteiten te stellen, bijvoorbeeld als het ging om de herontwikkeling van de
spoorzones/stationsgebieden in de verschillende steden. Nu was dit niet al te lastig: ’sHertogenbosch was hiermee al een eind gevorderd voor de start van BrabantStad, Eindhoven en
Helmond hadden wel plannen, maar die waren destijds nog echt in een beginfase. Bij aanspraak op
de investeringsregeling van het Rijk werd dan ook gekozen voor Breda en Tilburg, ondersteund door
de drie andere steden. Hoewel dit een vrij logische prioriteitsstelling was, gezien de fase waarin de
planprocessen van de verschillende steden verkeerden, was het een duidelijke breuk met het
verleden toen elke Brabantse stad in zulke gevallen enkel voor zichzelf ging (Interview F).
Twee informanten wijzen op het atelier van de ‘mozaïekmetropool’ uit 2007 (BrabantStad 2007;
voorafgegaan door een sfeerimpressie van dit gebied als metropool in: BrabantStad/Aalbers 2005)
als ijkpunt (Interview A en D). In dit atelier werd nagedacht over de toekomst van de ruimtelijkeconomische structuur van Noord-Brabant. Belangrijkste conclusie ervan was dat één van de
voornaamste kwaliteiten van de provincie de samenhang tussen stad en land is. Bewustzijn van dit
gegeven zou nog steeds doorwerken als een beleidsmatige invalshoek. Een derde meent juist dat die
observatie zo algemeen is dat niet echt sprake is van een duidelijk ijkpunt en dat er in de praktijk
weinig (ruimtelijk-economische) samenhang bestaat tussen de Brabantse steden. Men slaagde er
niet in die te vinden bij het atelier, omdat die niet echt aanwezig is (Interview E).
Volgens een vierde informant is mobiliteit de sector waarin BrabantStad het meeste succes heeft
geboekt, omdat het daarbij letterlijk gaat over de fysieke verbindingen in het netwerk. Concreter
ijkpunt is het jaar 2006 waarin de netwerkanalyse voor (Zuidoost-)Brabant werd afgerond (Brabant et
al. 2011). Op basis daarvan communiceerden B5 en provincie voor het eerst een gezamenlijke
prioriteitsstelling bij infrastructurele projecten aan de minister. Daar zat overigens ook wel enige
dwang achter. Als de regio Brabant die keuzes niet had gemaakt was er überhaupt veel minder
rijksgeld voor infrastructuur in de provincie gekomen. Een belangrijkere reden waarom dit als
kantelmoment kan worden gezien is dat aan de projectenlijst ook na 2006 consequent werd
vastgehouden (Interview F).
Een typerend kenmerk van BrabantStad zijn de B5-dinsdagen (zie paragraaf 4.2.1). Hoewel dit door
de geïnterviewden algemeen als een succesvol element in de samenwerking wordt geroemd, noemt
slechts één van hen de introductie ervan in 2006/2007 als ijkpunt (Interview D). Het grootschalige
gezamenlijke investeringsprogramma ‘Samen Investeren’, gekoppeld aan het meerjarenprogramma
voor 2008-2012 (BrabantStad 2009b) wordt breder als ijkpunt ervaren. De grootschalige omvang van
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‘Samen Investeren’ is uniek in Nederland voor een vrijwillig samenwerkingsverband. Elk van deze
ijkpunten is op de volgende pagina opgenomen in figuur 4.1, aangevuld met #Brabant uit 2012
(paragraaf 5.5), nieuw provinciaal beleid dat mogelijk een toekomstig ijkpunt kan zijn voor
BrabantStad.
Een aantal informanten (o.a. Interview C, F, H) wijst nadrukkelijk op het belang van enthousiasme en
de wil tot samenwerken bij de bestuurders als mensen onderling. Ook hun kracht als bestuurder en
het vertrouwen dat ze genieten bij de 'eigen' raden of Staten speelt een belangrijke rol. Bij
BrabantStad

zijn

ook

de

bevlogenheid

en overtuigingskracht

van

programmamanager,

provinciesecretaris en gemeentesecretarissen cruciaal. Dit betekent niet dat ze altijd vooraf op één
lijn zullen of moeten zitten, maar dat er wel de wil is om op een gezamenlijk, gedeeld of desnoods
uitgewisseld belang uit te komen.
Tot slot noemden sommigen de kandidaatsstelling in 2008 van BrabantStad als Culturele Hoofdstad
in 2018, evenals de bereidheid van provincie en steden daarin te investeren (Interview A, E en H).
Ook werd gewezen op een andere recente ontwikkeling, namelijk de opkomst van triple-helixorganisaties,

ofwel

(stads)regionale

samenwerking

tussen

overheid,

ondernemers

en

onderwijs/onderzoek (Interview A en H). Het is echter de vraag of de oprichting daarvan wel
oorzakelijk samenhangt met BrabantStad en er niet alleen sprake is van een in oorsprong losstaand,
gelijktijdig fenomeen, waarop vanuit BrabantStad slechts aansluiting wordt gezocht (zie verder
paragraaf 5.4.1).
Figuur 4.1 Tijdlijn met ijkpunten van BrabantStad

Tijdlijn BrabantStad
Instelling B5-dinsdagen

2012

#Brabant

Start BrabantStad

2008
Kandidaatsstelling
Culturele Hoofdstad

Manifest Brabant 2050

2007

Mozaïekmetropool

2006

Samen Investeren

2001

Netwerkanalyse

1997

Toelichting: in de tijdlijn is naast de genoemde ijkpunten in de paragraaf ook de verbreding van de stedelijkheid in het
provinciale beleid in 2012 in #Brabant opgenomen (zie verder paragraaf 5.5; diverse interviews).
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4.1.4 Resultaten van de samenwerking
Ervaren resultaten zijn vaak enerzijds een gevolg van de verbreding, verdieping en/of
karakterverandering in de samenwerking die als ijkpunt kan worden aangeduid, anderzijds komen ze
soms letterlijk met de ijkpunten overeen. Een dergelijke ambivalentie komt ook terug in de reacties
van de geïnterviewden.
Voor vrijwel iedereen is het belangrijkste resultaat: het succes van de gezamenlijke lobby van
BrabantStad bij het Rijk (evenals bij de provincie en de Europese Unie) in het verkrijgen van aandacht
en daaraan gekoppelde investeringen/subsidies voor BrabantStad en de samenwerkingspartners.
Noord-Brabant is van een belangrijk achterland naar de top van de rijksaandacht verschoven met
'brainport' als één van de drie motoren van de nationale economie, samen met mainports
Amsterdam-Schiphol en de Rotterdamse haven. Eén van de informanten geeft aan dat dit tien jaar
geleden nog echt ondenkbaar was (Interview B). Een dergelijke omkering van het beeld en de 1,4
miljard euro budget in het kader van ‘Samen Investeren’ (2008-2012: BrabantStad 2009b) was
onmogelijk geweest als elk van de partners afzonderlijk had gehandeld. Eén verhaal is immers sterker
dan zes afzonderlijke verhalen.
Hij (Interview B) wijst er op dat er een looptijd van 10 tot 15 jaar zit tussen de hernieuwde aandacht
voor de problemen en ambities van de Brabantse steden in het beleid van provincie, Rijk en Europese
Unie op papier en de concrete uitvoering van fysieke projecten in de buitenwereld. Het is altijd lastig
om het belang van een samenwerkingsverband te (h)erkennen als het concreet wordt. Het is alleen
uit te leggen vanuit de ontstaansgeschiedenis/context, maar meestal niet direct terug te zien in
concrete projecten. Daar zit ook wel een risico in, namelijk dat op den duur alles wat er in een
Brabantse stad gebeurt het label BrabantStad mee zou kunnen gaan krijgen.
De succesvolle lobby is niet het enige resultaat. Er is ook waardering voor de ontstane structuur
waarin de belangrijkste overheidsorganisaties in de regio Brabant elkaar weten te vinden. Belangrijk
daarbij is dat ook de provincie zich medeverantwoordelijk voelt voor de stedelijke samenwerking en
de steden provinciaal beleid ondersteunen (Interview B en J). Het geeft een zekere teamvorming en
eenheid tussen de steden. Dat kán 'ongelukken' voorkomen. Als er belangentegenstellingen bestaan
kunnen die in ieder geval in goed vertrouwen worden uitgesproken en waar nodig kan worden
afgestemd, al gebeurt dit zeker niet in alle gevallen (zie paragraaf 4.3). Ook is er sprake van
uitwisseling van kennis en ervaringen (o.a. Interview A, C, G en H).
Een voorbeeld van een succesvolle lobby en afstemming is de analyse en verkenning in het kader van
de rijksinvesteringsagenda in het ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport’ (MIRT).
Met nadruk op de zuidoostvleugel van Brabant (en Nederland) (ZOV) stelden de partners in
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BrabantStad een netwerkprogramma op. Daarin maakten ze onder andere met steun van Tilburg,
Breda en 's-Hertogenbosch een duidelijke keuze voor een nieuwe ring-/ruitstructuur rond Eindhoven
en Helmond (Brabant et al. 2011). De B5 zien in dat deze nieuwe infrastructuur in ieders belang is. De
robuustheid van de totale wegenstructuur in Noord-Brabant neemt er mee toe. Ook de aansluiting
van de Brabantse steden op het nachtnet van de Nederlandse Spoorwegen is een resultaat
(Interview F en H).
Door BrabantStad is ‘Brabant’ goed op de kaart gezet, ook voor het bedrijfsleven. Het bestaan van
een afstemmingsmechanisme tussen de overheden in de regio Brabant en de daaruit volgende
grotere coherentie van het beleid van de overheid is een pluspunt. Een campagne 'BrabantStad,
Europe's heart of Smart Solutions' (BrabantStad, Europa's hart voor Slimme Oplossingen), betaald en
uitgevoerd door de netwerkorganisatie, was echter niet echt succesvol. De termen ‘Brabant’ en het
recentere ‘brainport’ lijken daarvoor beter te werken, omdat deze begrippen beter aansluiten bij de
belevingswereld van inwoners en ondernemers (zie paragraaf 5.4, Interview G en H). Vandaar dat de
campagne is voortgezet onder de naam ‘Brabant’ (Brabant 2012b).
Verder wordt wederom de Culturele Hoofdstad genoemd, al lijkt dit wat voorbarig als resultaat,
omdat het vooralsnog alleen een kandidaatsstatus betreft. Wel betekenen deze status en de daaraan
gekoppelde investeringen ook nu al een versterking van de culturele infrastructuur in de steden (zie
paragraaf 5.5; Verschillende interviews).
Op de vraag of de resultaten ook zonder BrabantStad mogelijk waren geweest lopen de antwoorden
behoorlijk uiteen: van een stellig “nee” (Interview D) tot een duidelijk “ja, het is maar een label”
(Interview H) met ertussen de meest aangehangen stelling dat er moeilijk iets over te zeggen valt,
omdat niet goed in te schatten valt hoe de situatie in Noord-Brabant er anno 2012 uit zou zien
zonder tien jaar BrabantStad.
De informant die wijst op het op het zichzelf belangrijke 'label'-karakter van BrabantStad (Interview
H) ondersteunt zijn verhaal met de toevallige samenloop van omstandigheden die BrabantStad zijns
inziens mogelijk en succesvol maakten. Dit zijn:
1. De belangrijkste factor zijn de mensen. Bestuurders en belangrijke ambtenaren moeten met elkaar
willen en kunnen samenwerken, denken in mogelijkheden in plaats van problemen. Met
enthousiasme en optimisme kunnen ze er voor zorgen dat een samenwerking gaat floreren. Er kan
ook de pech zijn dat er minder samenwerking komt. Het gaat om chemie tussen mensen, elkaar wat
gunnen, plus een externe oriëntatie. Het is een kunst dynamiek te behouden door het idee met
elkaar een grote toekomst te hebben.
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In de regio Brabant is volgens de informant (Interview H) in de tijd dat BrabantStad bestaat steeds
terugkerend een combinatie van goede bestuurders. In de beginperiode van BrabantStad in 2001
waren dat onder meer de al genoemde Brokx in Tilburg, Nijpels in Breda en Welschen in Eindhoven.
In de periode 2003-2007 was dat de combinatie van Maij-Weggen als Commissaris van de Koningin
en Alexander Sakkers als burgemeester van Eindhoven. Hun onderlinge relatie was lastig door
verschillende karakters en een sterke nadruk op respectievelijk de provincie en Eindhoven, maar ze
versterkten uiteindelijk wel de samenwerking in BrabantStad samen met burgemeester Ruud
Vreeman in Tilburg en Peter van der Velden in Breda. Sinds 2009 is er de combinatie van Wim van
der Donk als visionaire en verbindende Commissaris van de Koningin met Rob van Gijzel als
burgemeester van Eindhoven. Deze combinatie wordt aangevuld door onder meer oudgediende
Peter van de Velden in Breda (ibid.);
2. De opkomst van het begrip stedelijke netwerken als organisatievorm en opname van het stedelijk
netwerk BrabantStad in de Vijfde Nota in 2001 (VROM 2002) en Nota Ruimte in 2004 (VROM et al.
2006) (o.a. Interview A, E, F en H);
3. De provincie is de laatste jaren relatief rijk geworden als gevolg van de verkoop van hun
overheidsaandelen in een energiebedrijf. Dit biedt mogelijkheden samen te werken met een
investeringshorizon (Interview D en H);
4. Een gedeeld optimisme over de economische kansen van Noord-Brabant op basis van recente
resultaten, in combinatie met problematiek van het vertrek/uitblijven van vestiging van een aantal
belangrijke organisaties en bedrijven (zie paragraaf 4.1.1; Interview H).

4.2

De organisatie van BrabantStad

Na een schets van de achtergrond en een nadere omschrijving van BrabantStad, gaat deze paragraaf
dieper in op de organisatie van de netwerksamenwerking. Eerst wordt aandacht besteed aan de
manier waarop concreet wordt samengewerkt en welke organisatie daarbij is opgetuigd (4.2.1).
Vervolgens komen de zes samenwerkingspartners aan de orde. Respectievelijk zijn dat de provincie
(4.2.2),

de

vijf

steden

(4.2.3)

en

een

zevende,

ten

dele

betrokken

partner,

het

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE, 4.2.4).
4.2.1 Een vederlichte structuur: interne organisatie van BrabantStad
Zoals in de vorige paragraaf (4.1) al naar voren kwam, is bij het aangaan van de samenwerking onder
het label ‘BrabantStad’ in 2001 gekozen voor een lichte structuur van vrijwilligheid. Over de inzet van
concrete (financiële) middelen en het bereiken van beleidsdoelen worden in deze tot niets
verplichtende structuur echter wel degelijk bindende, niet-vrijblijvende afspraken gemaakt. Daartoe
wordt besloten in de eindverantwoordelijke stuurgroep, het dagelijks bestuur van BrabantStad,
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bestaande uit een gedeputeerde van de provincie en een wethouder van elk van de steden. Als het
gaat om strategische beslissingen of nieuw beleid moet dat eerst door (een meerderheid binnen) alle
gemeenteraden en Provinciale Staten worden goedgekeurd. Pas daarna is een besluit geldig of kan
nieuw beleid daadwerkelijk tot uitvoering komen. Voor minder ingrijpende beslissingen ten aanzien
van strategiebepaling en beleidsuitvoering hebben de bestuurders een zekere vrijheid binnen vooraf
door raden en staten vastgestelde kaders en begroting. De bestuurders leggen onder meer via de
BrabantStad-jaarverslagen inhoudelijk verantwoording af aan de raden en Staten (Interview A en D;
Voor zulke jaarverslagen, zie: BrabantStad 2011c; 2010; 2009a; 2008).
De gedeputeerde is voorzitter van de stuurgroep, maar zijn/haar positie is verder gelijkwaardig aan
die van de vijf wethouders als andere leden van de groep. Onderling is vrijwillig afgesproken dat de
gedeputeerde voorzitter is (ibid.). Het ambtelijk coördinatieberaad (ACB) bereidt de beslissingen van
de

stuurgroep

voor.

Ondanks

dat

het

Samenwerkingsverband

Regio

Eindhoven

niet

vertegenwoordigd is in de bestuurlijke stuurgroep, heeft een vertegenwoordiger ervan wel zitting in
het ACB (zie verder paragraaf 4.2.4). In het ACB zijn volgens één van de informanten (Interview F)
veel zaken met een dubbele procesgang. Vaak spreken zij zaken in voorbereiding van de B5dinsdagen meermaals door.
Op een B5-dinsdag komen eens in de drie maanden op een dinsdagochtend en -middag in het
provinciehuis in 's-Hertogenbosch de vijf voltallige Colleges van Burgemeesters en Wethouders
(B&W, het gemeentebestuur) en de Gedeputeerde Staten (GS, het provinciebestuur) bijeen met vele
betrokken ambtenaren. De B5-dinsdagen zijn steeds in het provinciehuis en rouleren niet tussen
verschillende locaties. Enkel op die plek is immers voldoende ruimte voor overleg tussen al deze
mensen. Op zo'n dag is er overleg tussen portefeuillehouders in uiteenlopende sectoren. Concreet
kan het dan ook gaan over een gemeenschappelijke ergernis veroorzaakt door beleid van het Rijk of
een bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de veiligheid van het goederenvervoer over het spoor in NoordBrabant of de hoogspanningsleidingen van Essent. Een voormalig programmanager (zie hieronder)
noemde de gang van zaken op de B5-dinsdagen een 'bestuurlijke rotonde'. Je voegt in en gaat er
weer uit: een dynamisch geheel van bestuurlijk overleg (Interview B en H).
Naast het ACB zijn ambtenaren uit de Brabantse steden en provincie betrokken bij de voorbereiding
van al langer bestaande vakinhoudelijk, sectoraal overleg van de bestuurlijke portefeuillehouders. Dit
vakoverleg staat bekend als B5-werkgroepen. De provincie heeft wat betreft het aantal betrokkenen
in dit terugkerend overleg een grotere inzet dan de steden. Zowel in de voorbereidende ambtelijke
als in de bestuurlijke B5-werkgroepen worden allerhande zaken besproken, maar niets echt besloten
(Interview G). Beslissingen vallen uiteindelijk in de stuurgroep, vaak voorbereid door het ACB, en zijn
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pas geldig na bevestiging door alle raden en Staten. Wethouders en gedeputeerden praten over
achtereenvolgens ruimtelijke ordening (RO), economische zaken (EZ), mobiliteit, sociale zaken,
cultuur, milieu, sport en de relatie van BrabantStad met de Europese Unie. Ook in het vakoverleg
levert de provincie de voorzitter en de secretaris (zie ook paragraaf 4.2.2 over de rol van de
provincie; Interview B en D).
Bij de B5-werkgroepen zijn ook andere partijen aanwezig: zo is een vertegenwoordiger van het SRE
vanuit zijn formele verantwoordelijkheid in die sector een volwaardige gesprekspartner als het gaat
om mobiliteit. Ook bij het overleg over RO is iemand van het SRE aanwezig. Daarnaast zijn er
permanente vertegenwoordigers van externe organisaties, die inhoudelijk kunnen adviseren of een
zodanig belangrijke rol hebben bij de totstandkoming van het beleid dat afstemming noodzakelijk is.
Zo schuift vaak iemand aan namens de rijksoverheid, zijn bij de werkgroep over mobiliteit ProRail en
de Nederlandse Spoorwegen formeel partij en fungeren bij de werkgroep voor Economische Zaken
vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en
Sociaaleconomische Raad Brabant (SER Brabant) als externe adviseur (Interview F en G).
Van deze werkgroepen lijkt het vakoverleg over mobiliteit het beste te functioneren. Natuurlijk zijn
er op ruimtelijk, economisch en cultureel terrein ook wel relaties tussen steden en provincie, maar
inhoudelijk gaat mobiliteit nadrukkelijk over de onderlinge verbindingen. Ook bestaat er vanuit de
MIRT-agenda (zie paragraaf 4.1.4 over de resultaten) een constante externe druk om samen te
werken (Interview F).
Naast het hierboven besproken overleg in het kader van de samenwerking waarbij allerlei personen
uit hoofde van één van de samenwerkende organisaties bij het netwerk BrabantStad betrokken zijn,
is er het programmabureau BrabantStad. De mensen werkzaam voor dit bureau zijn permanent bezig
met het programma BrabantStad. Het programmabureau werkt bestuurlijk in opdracht van de
stuurgroep

én

ambtelijk

voor

de

secretarissenkring

van

provinciesecretaris

en

gemeentesecretarissen. Het bureau is gevestigd in twee kamers, hoog in het Brabantse provinciehuis
in ’s-Hertogenbosch en heeft een lobbykantoor in Brussel. Het risico bestaat dat door haar locatie het
bureau meer oog heeft voor het belang van de provincie dan dat van de steden. In de praktijk treedt
het programmabureau ook wel eens op namens de provincie en probeert de provincie het bureau
ook wel eens te incorporeren, al is dit volgens een betrokkene eerder een uitzondering dan de regel
(Interview D).
Het programmabureau is eindverantwoordelijk voor de procesvoortgang in het programma
BrabantStad, maar heeft formeel geen enkele bevoegdheid om zaken af te dwingen. Alles wat het
bureau doet, gebeurt op basis van vrijwilligheid met samenwerking in het netwerk. De ambtenaren
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betrokken vanuit de verschillende partners hebben een verantwoordelijkheid in de lijn van hun eigen
organisaties en ten opzichte van hun eigen College van B&W of GS. Die bestuurders hebben
vervolgens formeel alleen een verantwoordelijkheid ten opzichte van de eigen raden en Staten, maar
niet ten opzichte van elkaar. Dit is een bron van permanente spanning binnen de samenwerking. Op
het moment dat BrabantStad onhandig is, kiezen zowel de steden als de provincie er soms voor
zelfstandig buiten de samenwerking om te handelen (ibid.).
Uit het feit dat het programmabureau in Brabant slechts twee kamers en een kantoor in Brussel
bezet kan al worden afgeleid dat het betrekkelijk klein is. Er werken slechts zes mensen: een
programmamanager, een procesmanager, een medeweker communicatie, een secretaresse, een
stafmedewerker (voor de interne bedrijfsvoering) en in Brussel een lobbyist. De programmamanager
richt zich op het gehele programma ‘BrabantStad’, de procesmanager formeel op het grootschalige
programma ‘Samen Investeren’, een uitwerking van het programma ‘BrabantStad’ voor de periode
2008-2012 (BrabantStad 2009b). In de praktijk is de procesmanager vaak de rechterhand van de
programmanager. Het kleine bureau kan toch veel bereiken door een flexibele en verbindende
opstelling. Ze biedt zo procesmatig en inhoudelijk op zo onafhankelijk mogelijke wijze ondersteuning
voor de samenwerking tussen de steden en de provincie (Interview D).
Op basis van een aantal interviews (D en H) is een overzicht te geven van de verschillende formele en
informele rolinvulling die het programmabureau heeft binnen de samenwerking.
1. Het al genoemde aanjagen van de BrabantStad-samenwerking tussen ambtenaren en bestuurders
onderling en met elkaar;
2. Het organiseren van een gezamenlijk beeld naar buiten toe: zowel de lobby van steden en
provincie bij de hogere overheden in Den Haag en Brussel, als marketing, profilering en positionering
van BrabantStad;
3. Het leveren van een inhoudelijke en procesmatige bijdrage aan het hoofdprogramma, de Vitale
Agenda, met daarin projecten die voor provincie en B5 prioriteit hebben. Het programmabureau
moet deze agenda en de financiering ervan goed in de gaten houden, maar kan deze door haar kleine
omvang niet helemaal beheersen of controleren. Voorbeelden van projecten in deze agenda zijn de
stationsomgevingen, het spoornetwerk en de Culturele Hoofdstad;
4. Het ontwikkelen van vernieuwende projectideeën van onderop, een soort Voorprogramma. Op
deze manier kan de samenwerking op (middel)lange termijn voortbestaan en daarmee is deze rol
voor het programmabureau belangrijker dan de vorige. Een voorbeeld hiervan is de Culturele
Hoofdstad, begonnen met het kleinschalige initiatief van vijf containers in stervorm met werk van
lokale kunstenaars op de marktpleinen van de verschillende steden. Er kwamen veel reacties en dat
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leidde uiteindelijk tot de huidige kandidaatsstatus voor de Culturele Hoofdstad en bijbehorende
investeringen;
5. De boel bij elkaar houden: onderlinge problemen tussen de samenwerkingspartners, bestuurlijk
en/of ambtelijk, oplossen.
Deze rollen worden door anderen ook wel impliciet (Interview A, E en F) genoemd, maar minder
uitgewerkt. Dit is goed te begrijpen vanuit verschillen in betrokkenheid van de informanten bij het
programmabureau en de derhalve meer of minder gedetailleerde vraagstelling op dit punt. Ondanks
het relatief kleine aantal mensen fungeert het programmabureau als spil om de zaak draaiende te
houden. Het is echter te klein om het hele programma goed onder controle te houden (Interview D
en H).
4.2.2 De provincie
Binnen het netwerk van BrabantStad geldt een principe van gelijkwaardigheid van de
samenwerkende overheden (Interview A). In het coördinerende overleg heeft iedere partner dan ook
een even grote stem (Interview B). Het is niet zo dat de provincie beslist over de steden (Interview
D). Ook treedt ze nadrukkelijk niet op als vertegenwoordiger van de 62 niet bij BrabantStad
betrokken Brabantse gemeenten, maar kijkt ze wel naar de samenhang in de provincie als geheel (zie
ook verderop; Interview B).
De hiërarchische verhouding die buiten het netwerk bestaat tussen provincie en gemeenten werkt
ook door binnen de principieel gelijkwaardige samenwerking. Zo leggen de gemeenten in het kader
van het grootschalige gezamenlijke investeringsprogramma ‘Samen Investeren’ verantwoording over
projecten af bij de provincie die de investeringen beheert (Interview D). Eén van de informanten
(Interview C) schetst de plannen van BrabantStad enigszins “gechargeerd” als een subsidieaanvraag
van de steden bij de provincie. De hoofdzakelijk stedelijke projecten (zie paragraaf 4.3 voor een
uitwerking; Interview G) worden gekoppeld aan de beleidslijnen voor het programma ‘BrabantStad’.
Deze lijnen sluiten vervolgens steeds weer naadloos aan op opeenvolgende provinciale
beleidsstrategieën, uitgewerkt in de ‘Agenda van Brabant’ (Brabant 2010; Interview C, E, G en H).
In ‘Samen Investeren’ heeft de provincie “helaas” een rol als ‘subsidieverlener’ heeft gekregen
(Interview D). Dit is waarschijnlijk het gevolg van een combinatie van een gebrek aan capaciteit voor
een dergelijk beheer bij het programmabureau en de gebruikelijke verdeling van de bevoegdheden
tussen de gemeentelijke en provinciale overheden.
Ook buiten ‘Samen Investeren’ heeft de provincie een belangrijke plaats in de samenwerking. Zo
biedt het provinciehuis onderdak en computernetwerk aan het onafhankelijke programmabureau
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BrabantStad. De medewerkers van het programmabureau hebben een provinciaal telefoonnummer
en mailadres. Zoals hierboven al naar voren kwam is de grootschalige bijeenkomst van de
samenwerkende partners in BrabantStad op de B5-dinsdagen eveneens in de hoge provinciale
kantoortoren in 's-Hertogenbosch.
Daarnaast is een provinciebestuurder voorzitter van de stuurgroep en levert de provincie in al het
overleg in het kader van BrabantStad de secretaris. Deze secretaris is verantwoordelijk voor de
verslaglegging van het terugkerende overleg. Formeel is de gedeputeerde primus inter pares (de
eerste tussen gelijken), maar in praktijk weegt de stem van een provinciebestuurder, als gevolg van
het 'hogere' schaalniveau dat zij/hij formeel vertegenwoordigt, iets zwaarder binnen en buiten de
samenwerking (Interview A, B en E; zie ook paragraaf 4.2.1).
Waarin BrabantStad volgens een geïnformeerde buitenstaander (Interview J) zeker niet verschilt van
andere regionale samenwerkingsverbanden in Noord-Brabant is de doelstelling van het versterken
van de “economische slagkracht” (ibid.) van het gehele gebied; Dat staat volgens hem immers anno
2012 bij ongeveer elke samenwerking centraal. Onderscheidend is wel het feit dat de provincie
medeverantwoordelijkheid voelt bij stedelijke samenwerking. De provincie en de steden staan niet
langer met de rug naar elkaar, maar zoeken elkaar op om zaken af te stemmen en elkaar te
versterken bij contact met en lobby bij externe partijen.
De aandacht van de provincie is de laatste decennia verschoven van ondersteuning van de landbouw
als ‘hoeder van het platteland’ (Interview B) naar vergroting van bestaande kansen voor de stedelijke
economieën en versterking van het infrastructuurnetwerk. ‘Samen Investeren’, het grootschalige
investeringsprogramma in de Brabantse steden, is op dit punt een “doorbraak” (ibid.). Het feit dat de
organisatie in BrabantStad bestond hielp erbij, maar het past ook in een algemene tendens met een
principeverschuiving van welvaartsherverdeling tussen verschillende plekken naar vergroting van
economische concurrentiekracht op economisch sterke plekken (zie paragraaf 3.3).
Naast de forse investeringen in de steden binnen en buiten het kader van BrabantStad, krijgt het
landelijk gebied nog steeds volop provinciale aandacht. In een visie voor heel Noord-Brabant staat de
onderlinge verbondenheid van stad en land centraal. Dit komt terug in de term ‘mozaïekmetropool’
(BrabantStad 2007) en het denken daarover. Los daarvan heeft de landelijke component een
volkomen eigen dynamiek en organisatie (Interview B en H). BrabantStad is vooral bedoeld voor
“bovenregionale opgaven met een stedelijke achtergrond” (Interview B).
In het bereiken van de provinciale doelstellingen uit de ‘Agenda van Brabant’ speelt het overleg met
de steden in BrabantStad en intergemeentelijke samenwerking in vier regio's een belangrijke rol. Het
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is de bedoeling van de samenwerkende gemeenten om de regio's, met een zekere integraliteit van
beleidssectoren, een permanent karakter te geven. Het is onmogelijk om op dit moment goed te
beoordelen of ze dit karakter ook daadwerkelijk hebben, gezien dat drie van de vier nog geen vijf jaar
oud zijn (zie paragraaf 5.1 voor een uitwerking van de relatie tussen de steden en de regionale
indeling van Noord-Brabant). Op deze plek is het voldoende te melden dat de provincie de regionale
samenwerking waar nodig ondersteunt, maar niet intervenieert als de gemeenten onderling met
kwalitatieve regionale afwegingen komen. De gemeenten organiseren de regionale samenwerking in
principe zelf van onderaf. Provinciaal belang hierbij is de economische ontwikkeling van NoordBrabant als geheel en de samenhang tussen de verscheidenheid aan regionale verbanden in NoordBrabant, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de raakvlakken tussen projecten van gemeenten
in verschillende regio's (Interview B).
Naast de permanent bedoelde intergemeentelijke regionale overlegconstructies, regionaal
georganiseerd overleg tussen gemeenten en provincie (zie paragraaf 5.1) en een hele wirwar aan
andere intergemeentelijke samenwerking (zie paragraaf 5.2 voor een aantal voorbeelden) zijn er
gebieden waar lokale en regionale overheden voor een kortere periode intensiever samenwerken in
een apart provinciaal verband. Deze negen tijdelijke constructies zijn bedoeld om concrete projecten
te realiseren in een specifiek gebied en worden dan ook 'provinciale gebiedsontwikkelingen'
genoemd. Een voorbeeld van zo'n provinciale gebiedsontwikkeling is Brainport Oost, een integrale
ruimtelijke ontwikkeling met nieuwe weginfrastructuur, bedrijventerreinen en een landschapspark in
het noordelijke gebied tussen Eindhoven en Helmond. Brainport Oost komt voort uit de in
BrabantStad-verband gemaakte keuze voor het verbeteren van de bereikbaarheid in dit gebied, maar
bij de ontwikkeling zelf is BrabantStad niet betrokken (ibid.; Brabant 2012a).
Opvallend is tot slot dat binnen de provinciale organisatie verschillende “… directies – en dat is netjes
uitgedrukt – niet altijd optimaal contact met elkaar hebben gehad” (Interview F). Deze fragmentatie
tussen de diverse sectorale afdelingen is relatief sterk bij de provincie, maar komt ook voor bij de
grotere gemeentelijke organisaties of op nationaal niveau tussen ministeries (Priemus 1999). Soms is
inbreng van een externe partij, zoals het programmabureau of een andere netwerkpartner, nodig om
de verschillende directies/afdelingen van bijvoorbeeld de provincie van elkaars plannen en ideeën op
de hoogte te brengen. Het blijkt dus al lastig om binnen een grote organisatie tot goede afstemming
van beleidsinhoud en strategie te komen. Bij de samenwerking in een netwerk is dat nog een grotere
uitdaging (Interview F en H).
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4.2.3 De steden
Aan BrabantStad nemen vijf steden deel: Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg.
De steden werken samen, omdat ze gezamenlijk meer invloed hebben op het provinciale beleid.
Samen met de provincie vormen ze meer een factor van belang bij beleid en investeringen van Rijk
en Europese Unie dan dat ze los van elkaar zouden betekenen (zie ook paragraaf 5.3). Binnen de
samenwerking nemen de steden andere posities in door verschillen in grootte, maar vooral door hun
specifieke geografische positie ten opzichte van andere steden binnen en buiten Noord-Brabant en
het daarmee samenhangende karakter van de economie van de steden en hun aangrenzende regio's.
De positie van de afzonderlijke steden is steeds besproken met informanten met kennis van die
specifieke stad op basis van een directe betrokkenheid door werkzaamheid in en/of bij die stad of
vanuit de provincie/het programmabureau voor elk van de Brabantse steden.
Tilburg neemt met net iets meer dan 200.000 inwoners als stad in Midden-Brabant een centrale
positie in binnen BrabantStad. De stad, groot geworden met de textielindustrie, heeft anno 2012 een
gevarieerde economie en is daarmee minder conjunctuurgevoelig dan Eindhoven of Breda, maar
heeft ook een minder uitgesproken karakter. Er is een universiteit, Tilburg University, vanuit haar
achtergrond als economische hogeschool sterk in de economische wetenschappen. De stad profileert
zich op sociale innovatie, gericht op het vinden van inventieve, economisch rendabele
maatschappelijke toepassingen voor de bèta-innovaties uit o.a. Eindhoven (zie aldaar). Ook logistiek
speelt een rol van betekenis, maar minder dan in Breda. Daarnaast zijn zorg en ‘maintenance’
(onderhoud & ontwikkeling) belangrijke sectoren. Door haar centrale ligging heeft Tilburg vooral
relaties met de andere Brabantse steden. Daarmee is ze ook meer dan de drie andere grote steden
afhankelijk van een gezamenlijk Brabants succes met BrabantStad (Interview A, B, C en H). Eén van
de informanten (Interview B) vat de 'lastige' positie van Tilburg samen met de opmerking dat juist
“omdat ze niet zo'n uitgesproken profiel hebben, ze heel veel belang hechten aan de samenwerking.
Dat lijkt in tegenspraak, maar dat is het helemaal niet. Als ze een helder profiel zouden hebben,
zouden ze het ook zonder BrabantStad kunnen.” Een informant bij de gemeente Tilburg bevestigt het
belang van BrabantStad voor de stad.
’s-Hertogenbosch is met haar 140.000 inwoners de hoofdstad en het bestuurscentrum van NoordBrabant. Naast de provincie is hier ook een belangrijke rechtbank gevestigd. De stad, officieus ook
wel Den Bosch genoemd, is gelegen in het noordoosten van Noord-Brabant en heeft een historisch
centrum met een onafhankelijk karakter. De stad heeft derhalve lange tijd met de rug naar de
omliggende regio gestaan. De stad onderhoudt relaties met Utrecht en Nijmegen/Arnhem, maar de
nadruk ligt op de fysiek en mentaal nabijere Brabantse steden. Schoorvoetend accepteert de
hoofdstad van Noord-Brabant, vertegenwoordigd door de lang zittende burgemeester Rombouts, dat
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Eindhoven in de afgelopen tien jaar als grootste stad van de provincie nog belangrijker is geworden
(Interview B en H). Deze houding ten aanzien van de economische kracht van Eindhoven wordt
ondersteund door een weermetafoor: “als in Eindhoven de zon schijnt, is het in Den Bosch meestal
ook mooi weer” (Interview H). Voor dit onderzoek is met niemand gesproken van de gemeente of
regio rond Den Bosch, wel met iemand van de in deze stad gevestigde provincie en het
programmabureau BrabantStad. Ook werkte een informant eerder bij de gemeente 'sHertogenbosch.
Voor de eveneens historische, maar van oudsher ook militaire stad Breda dat zichzelf met 175.000
inwoners de status van ‘hoofdstad van West-Brabant’ aanmeet (Interview C en E), is de ligging op de
noord-zuid-as tussen Rotterdam en Antwerpen cruciaal. De oost-westverbinding met de Brabantse
steden en verder door naar Limburg en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen is voor Breda ook
van belang, maar functioneel-economisch duidelijk ondergeschikt. De voor stad en regio economisch
belangrijke sectoren logistiek en onderhoud & ontwikkeling, gelabeld als ‘Maintenance Valley’,
profiteren van de positie van de stad tussen twee wereldhavens. Twee informanten (Interview E en
H) brengen dan ook naar voren dat de samenwerking met Rotterdam en in West-Brabant
belangrijker is voor Breda dan die met BrabantStad. Op basis van haar positie op de westvleugel van
BrabantStad kan de stad zich een zekere onafhankelijke koers binnen de samenwerking veroorloven.
Voor dit onderzoek is gesproken met een informant bij de gemeente Breda.
Bij Eindhoven, met 215.000 inwoners de grootste stad van Noord-Brabant met eveneens de grootste
agglomeratie, geldt iets soortgelijks in de oostvleugel van de provincie. Er is weliswaar een sterkere
verbondenheid met Tilburg en 's-Hertogenbosch dan in Breda, maar ook samenwerking met Venlo,
Sittard-Geleen en Maastricht in de aangrenzende provincie Limburg en op een hoger schaalniveau
ook met het Belgische Leuven en het Duitse Aken, beide universiteitssteden. Dankzij de grootte van
de stad en het belang van de Eindhovense/Zuidoost-Brabantse regionale economie voor Nederland
vaart ze een eigen koers binnen BrabantStad. Dat wordt door de andere steden en de provincie niet
altijd gewaardeerd en soms als (al dan niet terechte) arrogantie ervaren (Interview A, E en H). Van
Gijzel werkt als burgemeester van Eindhoven economisch samen met de steden Amsterdam en
Rotterdam en probeert als vijfde grote stad van Nederland een bestuurlijke positie als G5-stad te
bemachtigen naast de traditionele G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (Interview B en
J).
Eindhoven bestaat uit vijf samengevoegde dorpen en is groot geworden met de lampenfabrieken van
Philips, tegenwoordig een multinational in consumentenelektronica en medische technologie (Van
der Veer 1997). Philips is nu één van de partners in Brainport, een samenwerking van overheden,
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onderwijsinstellingen en ondernemingen waarin het versterken van de hoogwaardige technologische
industrie in de regio rondom Eindhoven centraal staat. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e),
met een campus vlakbij de binnenstad, draagt bij aan kennis en innovaties op dit gebied. De
Zuidoost-Brabantse Brainport met onder meer de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML
concurreert op Europese en zelfs op wereldschaal (zie verder paragraaf 5.4.1; Interview G en J).
Helmond, met ruim 85.000 inwoners de kleinste stad in de samenwerking, hecht veel belang aan
BrabantStad. Ze levert dan ook een constructieve bijdrage aan het geheel en is volgens één van de
betrokkenen (Interview B) redelijk succesvol om op deze wijze de eigen positie te versterken. Hij
schetst een beeld van het relatief kleine Helmond “dat met de grote jongens mag meespelen” (ibid.).
Daarentegen geeft een ander (Interview E) aan dat hij de positie van Helmond niet apart wil
bespreken, omdat deze stad naast Eindhoven minder op zichzelf staat dan de andere steden. De
steden kennen binnen de Zuidoost-Brabantse economie een sterke economische verbondenheid,
waarbij Helmond weliswaar één van de twee polen, maar ook ondergeschikt aan Eindhoven is. In
Helmond is de hoogwaardige technologische sector sterk, vooral op het vlak van de automotive,
ofwel aan de automobiel gerelateerde industrie (Interview B en H).
Bij de gemeenten Eindhoven en Helmond is met niemand gesproken. Wel waren er twee interviews
in Eindhoven bij de Kamer van Koophandel Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,
waarin Eindhoven en Helmond vertegenwoordigd zijn (zie de volgende paragraaf, 4.2.4). Daarnaast is
gesproken met iemand van de gemeente Veldhoven, een buurgemeente van Eindhoven (zie voor de
positie van die gemeente paragraaf 5.2).
4.2.4 Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is ‘de vreemde eend in de bijt’ bij BrabantStad
(Interview F). In het SRE werken 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant met elkaar samen. De
belangrijkste daarvan zijn de steden Eindhoven en Helmond. Die gemeenten zijn tevens twee van de
zes partners in het BrabantStad-verband. Het SRE is als enige regionale partij in Noord-Brabant op
sommige vlakken een volwaardige zevende partner bij BrabantStad. Dit gegeven is een gevolg van
bepaalde wettelijke taken die het SRE heeft, voortkomend uit de ‘Wet gemeenschappelijke
regelingen+’ (Wgr+, zie paragraaf 3.4). Zo heeft het verband als verlengd lokaal bestuur een directe
bestuurlijke en financiële relatie met de rijksoverheid op het gebied van verkeer en vervoer, waarbij
ze onder andere een regionaal verkeers- en vervoerplan (RVVP) opstelt. Tot 2008 had ze ook
wettelijke taken met betrekking tot RO. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het SRE op ambtelijk en
bestuurlijk niveau volwaardig meedoet op het gebied van mobiliteit. In de ruimtelijke sector is er,
ondanks het wegvallen van de wettelijke verplichting tot bijvoorbeeld het maken van een regionaal
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structuurplan (RSP), nog altijd dezelfde betrokkenheid. Incidenteel schuift er iemand van het SRE aan
bij economische zaken. In de algemene stuurgroep is het SRE niet vertegenwoordigd, in het
voorbereidende ambtelijk coördinatieberaad (ACB) wel. Het SRE doet dus ten dele volwaardig mee
aan BrabantStad (SRE 2012; Interview F en H).
Het is logisch dat het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven betrokken is bij het B5-overleg over
de mobiliteit. Immers, als het SRE op dit punt niet met BrabantStad zou afstemmen, dan zou dit tot
tegenstrijdige signalen kunnen leiden in het overleg tussen de Brabantse partijen en het Rijk in het
kader van het ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport’ (MIRT), waaraan ook het
SRE deelneemt. Het Rijk zou een verdeel- en heerstactiek kunnen toepassen en als gevolg daarvan
minder in Noord-Brabant investeren. Alle partijen in de regio hebben er dus belang bij om onderling
af te stemmen en daarbij ook het SRE te betrekken (Interview D en F).
Buiten het SRE-gebied worden Eindhoven en Helmond vaak in één adem genoemd (Interview E en F).
Door hun onderlinge nabijheid en verweven economische structuur hebben de steden vaak
gelijklopende belangen. Het feit dat naast de steden ook het SRE, waarin beide steden deelnemen,
meepraat in BrabantStad leidt soms wel tot misverstanden bij Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg. Bij
hen bestaat dan het idee dat Zuidoost-Brabant een “preferente” positie heeft en “van twee walletjes
eet” (Interview F). In het kader van de Wgr+ krijgt het SRE-gebied immers geld van het Rijk en dan
hebben ze er in BrabantStad ook nog een “een gratis extra stemmetje bij” (ibid.). Ondanks de
onderlinge concurrentie tussen SRE en provincie (zie verderop) wordt dit beeld door het SRE ook met
steun van de provincie redelijk succesvol bestreden.
Het is ook verwarrend dat bestuurders van de gemeenten Eindhoven of Helmond namens de eigen
stad en/of het SRE betrokken zijn. Ze zitten er soms “met een dubbele pet op” (ibid.). Een
portefeuilleverdeling die binnen de gemeentelijke politiek of binnen het SRE heel logisch is, hoeft dat
niet te zijn voor BrabantStad. De huidige praktijk (stand mei 2012): de Eindhovense wethouder van
RO, Mary Fiers, is tevens portefeuillehouder voor deze sector bij het SRE en heeft dus een
dubbelfunctie bij BrabantStad. Bij mobiliteit is het anders: voor Helmond is er wethouder Peter
Tielemans, voor Eindhoven wethouder Joost Helms en Fons Jacobs is portefeuillehouder mobiliteit
voor het SRE. Hij is tevens burgemeester van Helmond en gaat dus in de eigen gemeente niet over
mobiliteit, maar wel voor het SRE, ook bij BrabantStad (ibid.).
Een voordeel van de betrokkenheid van het SRE bij BrabantStad is dat het SRE een impliciete
doorvertaling kan bieden voor de niet direct bij BrabantStad betrokken gemeenten van hetgeen dat
steden en provincie in het netwerk afstemmen. Bij het SRE zit het meer 'in de genen’ om niet alleen
te letten op wat er in de stad zelf gebeurt, maar ook in de schil eromheen (ibid.). Het idee is echter
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dat de steden steeds meer gaan zorgen voor afstemming in eigen regio van het stedelijk beleid voor
de provincie (zie paragraaf 5.5 over de toekomst van deze ontwikkeling). Het SRE lijkt daar beter toe
in staat dan de individuele steden, omdat het regionaal verband op dagelijkse basis intermedieert in
de afstemming tussen stad en regio.
Over de vergelijkbaarheid van BrabantStad en SRE lopen de gedachten behoorlijk uiteen. Omdat niet
alle informanten het SRE even goed kennen, is dit niet met iedereen besproken. Eén informant
(Interview H) meent dat het SRE veel sterker en meer geworteld is bij de deelnemende gemeenten
dan BrabantStad omdat het SRE gaat over de dagelijkse regionale functionele relaties, ook wel
aangeduid als het ‘daily urban system’ (DUS), en BrabantStad over het verbinden van de belangrijkste
steden in zulke DUS-regio's. Daarnaast zijn een aantal taken van het SRE wettelijk vastgelegd en gaat
het over een aangrenzend gebied, terwijl BrabantStad een vrijwillige samenwerking is van verspreid
liggende steden.
Een ander (Interview F) meent dat ze elkaar bij de netwerkanalyse voor de zuidoostvleugel weliswaar
gevonden hebben, maar dat het SRE als verlengd lokaal bestuur inherent een concurrent is voor de
provincie met BrabantStad als verlengd provinciaal en lokaal bestuur. Beide verbanden zitten op een
soort tussenverdieping in het Huis van Thorbecke (zie hoofdstuk 3) tussen het laagste lokale en het
middelste provinciale niveau. Voor Zuidoost-Brabant heeft het SRE bevoegdheden op het vlak van
verkeer en vervoer overgenomen van de provincie. De provinciebestuurders zit juist dit wel eens
dwars, omdat het SRE-gebied ook deel is van Noord-Brabant. Bestuurders hebben volgens een
tweede informant (Interview J) de neiging over het gehele territorium waarover ze gaan te willen
beslissen, ook al hebben ze daartoe niet langer alle bevoegdheden. De provincie is dan ook nooit
voorstander geweest van de Wgr+-constructie op basis waarvan het SRE een aantal taken heeft
gekregen. Hij maakt ook een vergelijking met de provincie Gelderland, waar hij eerder actief was. De
Gelderse gedeputeerde voor RO bemoeide zich voortdurend met het ruimtelijk beleid voor het
grondgebied van de Stadsregio Arnhem/Nijmegen. Dat gebied ligt weliswaar bijna geheel binnen
Gelderland, maar bepaalde bevoegdheden ten aanzien van het ruimtelijk beleid waren van de
provincie overgeheveld naar de stadsregio. Toch konden provinciebestuurders het niet laten zich
ermee te bemoeien. “Blijkbaar moet de gedeputeerde er dan toch iets van vinden in plaats van dat
los te laten” (ibid.).
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4.3

Interne kwesties: samenwerking en concurrentie binnen BrabantStad

Een kernidee achter BrabantStad is dat de steden en provincie elkaar met samenwerking versterken
in plaats van elkaar te beconcurreren. De steden vullen elkaar aan, maar zijn tegelijkertijd
concurrenten en staan economisch ook los van elkaar. Algemeen aanvaard is het idee dat er sprake is
van een stedelijke economische basis en dat er bedrijven en instellingen met een regionaal
verzorgingsgebied zijn waarop de steden onderling nauwelijks concurreren. Een behoorlijke
concurrentie bestaat wel in het aantrekken van belangrijke instellingen en organisaties, zoals een
wielerbaan, een accommodatie voor hockey op het hoogste niveau of eventueel een operagebouw
(Interview G). Een aantal informanten (Interview A, D, E en H) beweert dat de steden elkaar
aanvullen en zo “voortborduren op de eigen kracht” (Interview A) en daarmee “het eigen profiel
versterken” (ibid.), zowel wat betreft de economische sectoren (zie paragraaf 4.2.3), als bij cultuur.
“Dat de steden meer complementariteit ten opzichte van elkaar ontwikkelen, sluit concurrentie niet
uit” (Interview G). Ook betekent het niet noodzakelijk dat de steden als Breda en Eindhoven
economisch onderling veel met elkaar te maken hebben (Interview E).
Afstemming tussen de verschillende steden zou vooral handig zijn bij grootschalige voorzieningen, in
BrabantStad-jargon 'topvoorzieningen' genoemd. Dit zijn voorzieningen die in elke stad zouden
kunnen worden ontwikkeld, maar niet in elke stad zouden passen, omdat ze bezoekers uit meerdere
steden en regio's nodig hebben om goed te kunnen bestaan. Of zoals een informant (Interview B) het
kernachtig formuleerde: “iets dat in elke stad zou kunnen, maar niet in elke stad kan.” De selectie
van projecten om topvoorzieningen te ontwikkelen die met geld van de provincie en de steden via
BrabantStad ondersteund zouden kunnen worden was één van de belangrijkste doelen in de
begindagen van BrabantStad. In eerste instantie werd uit een hele lijst gekozen voor het olympische
zwembad in Eindhoven, dat vervolgens ook is gerealiseerd.
In latere programma’s kwamen de meeste van de eerder afgewezen projecten alsnog voor
BrabantStad-subsidie in aanmerking (Haran 2010). Zeker bij ‘Samen Investeren’ voor de periode 2008
tot 2012 (BrabantStad 2009b) was er weinig selectie. Het werd erg 'subsidiegedreven' (Interview H):
elke stad kreeg financiën voor de gewenste eigen projecten en er kwam minder aandacht voor
'structuurversterking' van het netwerk (ibid.). De provincie had door de verkoop van aandelen in het
energiebedrijf veel geld. Bovendien werden besluiten over de investeringen in ‘Samen Investeren’ al
genomen voordat de economische crisis in de westerse wereld eind 2008 ook Nederland in zijn greep
kreeg. De steden zagen bij ‘Samen Investeren’ volgens een informant (Interview G) de provincie als
‘wandelende pinautomaat’. De projecten zijn volgens hem relatief sterk op de stad en omliggende
regio gericht. Ze dragen zijns inziens weliswaar bij aan de economische versterking van stad en
mogelijk de regio, maar “totaal niet” (ibid.) aan het netwerk als geheel.
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Hoewel gezamenlijk de ambitie tot samenwerking wordt uitgesproken en zowel steden als provincie
daar veel energie in steken, lijkt elk van de steden als het er echt toe doet toch vooral voor een
versterking van de eigen positie te kiezen (Interview G). Een informant spreekt van “functionele
concurrentie” in plaats van “functionele afstemming” (Interview E) en geeft aan dat als iets werkelijk
belangrijk is voor een stad ze steeds “een Pavlov-reactie hebben van: dat is voor mij” (ibid.) Zo bouwt
Tilburg een ijsbaan, terwijl Breda en Eindhoven er al eentje hebben (ibid.).
Ook is er de roemruchte kwestie van de ‘megamall’, een enorm winkelcentrum waarvoor een
projectontwikkelaar kansen zag in het noorden van Tilburg. De stad Tilburg ging er enthousiast in
mee, wat leidde tot heftige discussies in BrabantStad. In het bijzonder de gemeente 'sHertogenbosch was huiverig voor deze ontwikkeling, omdat een dergelijke ‘megamall’ een negatieve
invloed zou hebben op de omvang van het winkelend publiek in de relatief nabijgelegen Bossche
binnenstad (Interview D). Dit was aanleiding voor twee onderzoeken: één in opdracht van
BrabantStad en een ander in opdracht van de gemeente Tilburg. Uiteindelijk kwam het tot een
referendum onder de Tilburgse bevolking die het plan in meerderheid afwees in lijn met het idee dat
zo'n winkelcomplex ook destructieve effecten zou hebben voor de eigen Tilburgse binnenstad
(Interview E; Haran 2010).
Ongetwijfeld zal bij het niet doorgaan van het ‘megamall’-project de mening van de andere steden
over de Tilburgse plannen ook een rol hebben gespeeld. In het overleg van BrabantStad konden ze
hun kritiek in goed vertrouwen aan Tilburg kenbaar maken. Voordat het stedelijk netwerk bestond,
ontbrak deze mogelijkheid en zouden de verhoudingen tussen de Brabantse steden mogelijk verder
verslechterd zijn. Oplopende spanningen tussen de steden kunnen via BrabantStad in goed
vertrouwen in de kiem worden gesmoord en kwesties door middel van overleg en afstemming
worden opgelost (Interview D). Dat het kan, betekent echter nog niet altijd dat het ook echt gebeurt.
Het lijkt er namelijk ook op dat Tilburg zich in het geval van de ‘megamall’ niet veel aantrok van de
kritiek die de andere steden uitten en de afwijzing door de eigen bevolking in een referendum een
doorslaggevende rol speelde. Kortom: de mogelijkheid tot overleg is “echt heel veel waard”
(Interview D), omdat de partijen op die manier tot een gezamenlijke strategie kunnen komen
(Interview A en D), maar tot een echte onderlinge afstemming leidde het in deze niet (Interview E en
G). Dat blijkt ook uit het feit dat Tilburg en BrabantStad los van elkaar de effecten van een ‘megamall’
lieten onderzoeken. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Tilburg dit pas deed, nadat ze binnen
BrabantStad had aangeboden gezamenlijk onderzoek te doen. De andere steden weigerden hier aan
mee te werken en lagen daarmee stevig dwars, ook nadat Tilburg informatie had aangedragen over
het project.
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Ook de gemeente Breda houdt de ontwikkelingen rond een groot project in haar gemeente buiten
het overleg. Het gaat om het evenemententerrein de Bavelse Berg dat eerder met ondersteuning
vanuit BrabantStad zou worden ontwikkeld. Vervolgens verdween het lange tijd helemaal van de
agenda, omdat het te grootschalig zou zijn. Eind 2011 kwam het project in afgeslankte vorm weer
terug in beeld. In BrabantStad is daar in de tussentijd niet over afgestemd (Interview E).
Een geslaagd voorbeeld van samenwerking dat al eerder in het hoofdstuk naar voren kwam is de
netwerkanalyse BrabantStad (Brabant et al. 2011). Goede verbindingen voor personen en goederen
over weg, spoor en water zijn in ieders belang, binnen BrabantStad, maar zeker ook met stedelijke
gebieden als de Randstad, de Vlaamse steden en de Duitse stedelijke concentratie rond Rijn en Ruhr
(Interview F). Gaandeweg ontstond het inzicht dat door gezamenlijk prioriteit te geven aan het
verminderen van de bereikbaarheidsproblematiek rondom Eindhoven zelfs de positie van Breda
versterkt kon worden. Breda bracht dit idee vol overtuiging naar Den Haag, volgens een informant
(Interview B) met de woorden: “We hebben een probleem in Breda en dat ligt in Eindhoven”.
De situatie rond BrabantStad Culturele Hoofdstad in 2018 (BCH2018) is een ander geslaagd
voorbeeld van afstemming, waarbij na onderling overleg is besloten dat Eindhoven als designstad
naamgever voor het evenementenjaar zal worden. En dit nadat de burgemeester van 'sHertogenbosch, Ton Rombouts, eerder aangewezen was om 'trekker' (ambtelijk jargon voor een
persoon die met enthousiasme en netwerken de voortgang van een project bewaakt) te zijn voor
BCH2018, vanuit de gedachte dat zijn gemeente met haar historische binnenstad feitelijk de hoofdrol
zou gaan spelen. Ongetwijfeld was dit even lastig voor 's-Hertogenbosch, maar ze hebben er in
BrabantStad-verband wel mee ingestemd (zie verder ook paragraaf 5.5 over de toekomst; Interview
B, G en H). Hier is sprake van een welbegrepen eigenbelang: op de eerste plaats moet een
investering naar de regio Brabant komen en pas daarna speelt de verdeling van het geld over de
steden en regio's binnen de provincie (Interview H).
Inhoudelijk is er bovendien het vraagstuk wat er wel en niet thuishoort bij overleg in het kader van
BrabantStad. Vanuit een sterke positie als bestuurlijk netwerk met lobby voor het aantrekken van
investeringen komen er vele beleidsthema's aan de orde, uiteenlopend van ruimtelijke ordening en
mobiliteit tot sport en veiligheid (BrabantStad 2011a; 2011b). Regelmatig vragen betrokkenen zich af
of de samenwerking alleen bestuurlijk moet blijven of zich ook toe zou moeten leggen op functionele
relaties. In het laatste geval is naar mening van het merendeel van de geïnterviewden (Interview B, E,
F, G en J) sprake van een gebrekkige aansluiting tussen het netwerk BrabantStad op de sectorale
economische realiteit met een ‘Brabantse oost- en westvleugel’, zoals een informant (Interview E)
het duidde met een verwijzing naar de relatief gescheiden wereld van noord- en zuidvleugel in de
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randstad. In Oost-Brabant staat hoogwaardige technologische industrie centraal, terwijl in WestBrabant en Breda de logistiek belangrijk is door de positie van regio en stad tussen Rotterdam en
Antwerpen. Tilburg ligt met haar sociale innovatie en logistiek zowel geografisch als economisch
sectoraal op het snijvlak tussen de twee vleugels (o.a. Interview A, B, C en H).
Dat de steden ook niet altijd even sterk hechten aan een zorgvuldig afgestemde tekst, blijkt
bijvoorbeeld uit het feit dat Tilburg en 's-Hertogenbosch zich in reactie op een nieuwe integrale
rijksnota voor het ruimtelijke omgevingsbeleid uit 2011, de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’
(SVIR: I&M 2012), niet beperkten tot het gezamenlijke BrabantStad-verhaal. Tegen de onderlinge
afspraken in stuurden ze los daarvan zelf een stuk naar Den Haag, waarin weliswaar aan de
BrabantStad-lijn werd vastgehouden, maar ook de eigen stedelijke positie binnen het BrabantStadgeheel werd benadrukt. 'Kennelijk' kwam het eigen profiel van respectievelijk Tilburg en 'sHertogenbosch niet goed uit de verf in tegenstelling tot dat van logistiek Breda en 'brainport'
Eindhoven/Helmond en moest dat worden 'rechtgezet' (Interview E).
Het is wel opvallend – en op dit criterium zijn de informanten beslist niet geselecteerd – dat alle
negen informanten, met wie voor dit onderzoek gesproken is, afkomstig zijn uit Noord-Brabant. Ook
zijn ze allemaal in de provincie opgegroeid, maar heeft het merendeel erbuiten gestudeerd. Allemaal
wonen ze ook anno 2012 nog steeds of weer opnieuw in de provincie. Gevraagd naar het belang van
die Brabantse achtergrond meent de één dat het een toevalligheid is (Interview B), terwijl een
tweede (Interview E) aangeeft “geboren en getogen Brabander” te zijn, er aan toevoegend dat hij
“geen specifieke emotionele banden” koestert. Een derde (Interview J) is trots op zijn afkomst en
vindt zichzelf “echt een Brabander in hart en nieren”, terwijl een vierde (Interview C) er op wijst dat
de gedeelde afkomst ook “echt helpt in Brabant”. Dat komt overeen met de eerder bij de
voorgeschiedenis (zie 4.1.1) genoemde meer algemene observatie (Interview H) dat in NoordBrabant vanuit een gedeeld gevoel van “wij tegen de Hollanders” door samenwerking in BrabantStad
afgerekend kon worden met het beeld een achterstandsgebied in Nederland te zijn. Deze gedeelde
identiteit is niet sterk in de zin dat ze niet expliciet uitgesproken is, maar lijkt impliciet op de
achtergrond wel aanwezig. Ook het merendeel van de huidige bestuurders en andere ambtenaren
betrokken bij BrabantStad deelt een Brabantse achtergrond.
De meeste informanten, in het bijzonder zij (Interview B, C, G en J) met een grotere afstand tot en
een soms ook meer kritische (Interview G en J) of zelfs sceptische (Interview E) houding ten aanzien
van de samenwerking, brengen impliciet of expliciet naar voren dat het voor hen zaak is dat
BrabantStad zich tot een aantal kerntaken beperkt. Gezamenlijke en/of afgestemde lobby van steden
en provincie in Den Haag en Brussel (zie ook paragraaf 5.3) vinden alle informanten van wezenlijk
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belang. Het label en netwerk BrabantStad heeft daarin de afgelopen jaren goed gewerkt, maar het is
zeker geen vaststaand kader (Interview F en H). Steden en provincie hebben in deze een
opportunistische houding in de positieve zin van het woord: zo lang als het werkt gaan ze ermee
door, maar als dat niet zo is, zoeken ze naar andere vormen van samenwerking. Vooralsnog valt er
“met relatief weinig brengen, veel te halen” (Interview A).
Naast lobby kan het bij BrabantStad gaan om afstemming voor projecten die in elke stad zouden
kunnen komen, maar niet in elk van de steden zouden passen, zoals de hierboven besproken
‘megamall’, omdat de te realiseren voorzieningen een verzorgingsgebied hebben dat groter is dan de
regio van elk van de steden. In de dagelijkse praktijk blijkt het nog knap lastig om juist over deze
topvoorzieningen tot een goede afstemming te komen. Ook kan BrabantStad fungeren als bestuurlijk
en ambtelijk netwerk om ideeën over en ervaringen met stedelijk/stadsregionaal overheidsbeleid uit
te wisselen (Interview C). Op deze manier kunnen de steden van elkaar leren en soms tot een
gemeenschappelijke aanpak of afgestemde strategie komen. Samenwerken is en blijft lastig, omdat
het moeilijk aan gemeenteraden uit te leggen valt wat precies het rendement is van de
samenwerking voor de eigen bevolking en eigen grondgebied (zie ook paragraaf 5.4.2; Interview J).
Eén informant (Interview G) kijkt als ‘geïnformeerde buitenstaander’ kritisch naar de gang van zaken
in BrabantStad en is van mening dat het stedelijk netwerk “heel goed kan werken om zaken uit te
wisselen”, dat wil zeggen te bespreken. In BrabantStad zijn er volgens hem echter “allerlei zaken die
geen kwaad kunnen en die er voor de bühne mooi uit zien, maar daadwerkelijk gebeurt er niet echt
iets.” Hij oordeelt hard over de ambtelijke werkgroepen: “er wordt geen enkele beslissing genomen.
Zo lang het gaat over zaken die niet met je eigen belang te maken hebben, kun je er heel leuk over
praten. Als je alleen praat over zaken die in de buitenwereld gebeuren”. Een voorbeeld: in 'autostad'
Helmond draaien ze een proef met elektrisch rijden, “waar de anderen belangstellend naar kijken, en
vervolgens gaat iedereen naar huis en is het weer vergeten (ibid.)”. Er wordt niet voor gekozen om er
dan op het niveau van BrabantStad iets gezamenlijk mee te doen, zoals bij aanbesteding een
verplicht deel van het openbaar vervoer elektrisch te laten rijden (ibid.).
Tot slot speelt de kwestie of BrabantStad alleen betrekking moet hebben op afstemming tussen de
steden en de provincie of dat er ook keuzes gemaakt gaan worden voor het toekomstige provinciale
stedelijke beleid. En, als er strategische keuzes in BrabantStad-verband gemaakt worden, of het dan
voldoende is om als provincie enkel met de grote steden te overleggen. Het is namelijk zeer de vraag
of provinciaal stedelijk beleid zich moet beperken tot de B5-steden of dat het ook moet gaan over
stedelijke of verstedelijkte gebieden in de regio's (zie verder hoofdstuk 5 en in het bijzonder
paragraaf 5.5; Interview B, C en H).
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5

Analyse - Buiten BrabantStad

Intern ontstaan in een stedelijk netwerk als BrabantStad onvermijdelijk belangentegenstellingen. De
wens tot behoud van de regie en het volgen van een zelfstandige en onafhankelijke koers bij de
beleidsvorming gaat voor elk van de netwerkende organisaties – en dito afdelingen en personen –
samen met de wil en noodzaak uit onderlinge afhankelijkheid en verwevenheid een gezamenlijk of
gedeeld belang te behartigen. Van deze interne complexiteit is in het vorige hoofdstuk 4 een beeld
geschetst. BrabantStad staat echter niet op zichzelf, maar verhoudt zich tot een omgeving met
andere al dan niet gelijkwaardige publieke en private organisaties. Ook werken de BrabantStadorganisaties elk afzonderlijk in talloze verbanden samen met andere organisaties, omdat vele
hedendaagse beleidsvraagstukken steeds weer vragen om een specifieke aanpak op een eveneens
wisselend schaalniveau.
De externe omgeving van BrabantStad vormt het onderwerp van dit hoofdstuk 5. De diversiteit
binnen deze omgeving komt naar voren in het figuur (5.1) op de volgende pagina. De eerste
paragraaf behandelt aan een territorium gebonden vormen van (stads)regionale samenwerking
binnen de provincie Noord-Brabant. Paragraaf 5.2 gaat vervolgens dieper in op Roosendaal en
Veldhoven als voorbeelden van lokale overheden – een stad en een randgemeente – die om
verschillende redenen niet bij BrabantStad betrokken zijn, maar wel met het netwerk te maken
krijgen. Daarna is er in paragraaf 5.3 aandacht voor de verhouding tussen BrabantStad en hogere
overheden: het Rijk en de Europese Unie. De relaties van BrabantStad met een maatschappij van
ondernemers, onderwijs en onderzoek plus de rol van de burger en democratie in het netwerk staan
centraal in paragraaf 5.4. Het hoofdstuk sluit af met een vijfde paragraaf waarin een blik op een
mogelijke toekomst voor BrabantStad wordt gericht. Deze laatste paragraaf legt ook een verbinding
tussen interne en externe kwesties in BrabantStad en vormt daarmee een aanzet tot het
synthesehoofdstuk 6.
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Figuur 5.1 Externe dimensies van BrabantStad, de opbouw van hoofdstuk 5 in paragrafen verbeeld rondom
de interne situatie in BrabantStad uit hoofdstuk 4
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5.1

Regionale samenwerkingsverbanden rondom BrabantStad

In de provincie Noord-Brabant bestaat een lange traditie van regionale samenwerking rondom de
verschillende steden, in het bijzonder in Zuidoost-Brabant rond de economisch belangrijkste en
grootste stad van de provincie, Eindhoven, met de nabij gelegen maar niet aangrenzende kleinere
stad Helmond. Met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en haar voorlopers is in dit
gebied sprake van enige continuïteit, terwijl in de andere stedelijke gebieden in Noord-Brabant
territorium, schaalniveau en het karakter van de gehanteerde samenwerkingsvormen voortdurend
aan verandering onderhevig zijn geweest (Interview A en H; Van der Veer 1997).
Zo waren in de jaren '90 van de 20e eeuw in Noord-Brabant stads- en streekgewesten een aparte
bestuurlijke laag, waarin afgevaardigden van vele gemeenten doorgaans constructief samenwerkten
(Interview E). Deze werden op last van het Rijk weer opgeheven, omdat ze vast wilde houden aan de
drielagen-structuur uit het Huis van Thorbecke (zie hoofdstuk 3). Een aantal jaren later maakte de
provincie echter een nieuwe indeling in provinciale landelijke en stedelijke regio's, waarbij de laatste
de verstedelijkingsopgaven voor hun rekening moesten nemen. Dit waren relatief kleine verbanden
van aangrenzende stedelijke of verstedelijkte gemeenten, waartussen relaties verondersteld werden.
Deze indeling was niet in overeenstemming met historische regionale verbanden, al kan het
doorbreken daarvan nog de bedoeling zijn geweest. Ze bleek echter ook niet helemaal te rijmen met
de functionele werkelijkheid. Zo werkten de steden Breda en Tilburg voor het eerst samen onder de
naam ‘Breburg’. Ook werd de kleinere stad Waalwijk in ‘Waalboss’ gekoppeld aan 's-Hertogenbosch
en Oss in plaats van aan Tilburg, tot wier regionale invloedssfeer de gemeente tot dan toe behoorde
en nog steeds sterker behoort dan tot 's-Hertogenbosch. Met een nieuwe structuurvisie van de
provincie werd weer afscheid genomen van deze indeling. Enkele regionale indelingen die sindsdien
bestaan worden verderop in deze paragraaf besproken (Interview B en E; Van der Veer 1997).
Net als in de rest van Nederland is er dus ook in Noord-Brabant sprake van trends in regionale
samenwerking. Die veranderingen kunnen het gevolg zijn van een ervaren noodzaak of kans van
onderop. Ze kunnen ook optreden door steeds veranderend beleid van bovenaf: op provinciaal en/of
nationaal niveau. De belangrijkste beleidsterreinen die van invloed zijn op dit proces zijn beleid ten
aanzien van de bestuurlijke structuur en organisatie zelf, ruimtelijke ordening, mobiliteit en
economische zaken. Ook andere overheidsverantwoordelijkheden, zoals defensie, veiligheid,
onderwijs, zorg en sociale zaken, zijn georganiseerd op verschillende schaalniveaus en kennen een
regionale indeling, maar worden hier buiten beschouwing gelaten, omdat ze minder invloed hebben
op de algemene ruimtelijk-bestuurlijke structuur van de overheden dan de eerdergenoemde
(Brenner 2004).
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Anno 2012 bestaan er allerlei soorten intergemeentelijke samenwerking op elk denkbaar
beleidsterrein, op verschillende schaalniveaus en met een eveneens variabel aantal betrokken
partijen. De bespreking hieronder beperkt zich sectoraal tot beleid met een ruimtelijke weerslag en
wat betreft schaalniveau tot subprovinciale stadsregionale indelingen en verbanden, omdat juist op
dit niveau een spanningsveld bestaat tussen de bij BrabantStad betrokken organisaties. Dat betekent
in de praktijk dat in ieder geval één van de B5-steden en een groter aantal randgemeenten betrokken
zijn. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen een regionale gebiedsindeling van bovenaf
door de provincie, een regionale samenwerking van onderop tussen stad en omliggende
regiogemeenten en publiek-private regionale samenwerking. De laatste vorm wordt besproken in
paragraaf 5.4, maar de desbetreffende verbanden zijn voor de volledigheid wel opgenomen in de
overzichtstabel van regionale verbanden in Noord-Brabant (zie tabel 5.1) en in een schematische
regionale kaart van Noord-Brabant (zie figuur 5.2) op de volgende pagina’s. Hieronder wordt alleen
samenwerking tussen overheden onderling kort besproken.
Van bovenaf zijn er op provinciaal niveau twee regionale indelingen. In de mobiliteitssector werkt de
provincie met een gebiedsgerichte aanpak (GGA). In dit kader is het territorium van de provincie
ingedeeld in zes gebieden die met hun onderlinge dagelijkse mobiliteit als een functionele eenheid
kunnen worden beschouwd. Bij het ruimtelijke ordeningsbeleid is er regionaal ruimtelijk overleg
(RRO’s) waarin provincie en gemeenten hun opvattingen met elkaar delen en onderling afstemmen
(Interview B; Brabant 2012a).
Daarnaast zijn er in Noord-Brabant een viertal grote integrale regionale intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden die aansluiten op de RRO’s. In het zuidoosten is er het al genoemde
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (zie paragraaf 4.2.4), als stadsregionaal verband uitgerust
met van bovenaf wettelijk verplichte en van onderop regionaal afgestemde taken. In het westen,
midden en noordoosten van de provincie zijn gemeenten pas relatief recent – in 2010 en 2011 – een
integrale regionale samenwerking aangegaan in het kader van de Wgr (‘Wet gemeenschappelijke
regelingen’, zie hoofdstuk 3). Van deze gebieden is de samenwerking in de Regio West Brabant
(RWB; RWB 2012) rondom Breda het verst gevorderd (zie ook paragraaf 5.2.1), gevolgd door Regio
Noordoost Brabant (NOB; NOB 2012) rondom ’s-Hertogenbosch en Regio Hart van Brabant (HvB;
geen eigen website, maar zie: Brabant 2012a) rondom Tilburg (Interview B, C, E en H).
Zoals uit bovenstaande beschrijving al blijkt, is bij elk van de regionale verbanden één B5-stad
betrokken en bij het SRE zelfs twee. Terwijl in het netwerk BrabantStad de steden onderling met de
provincie overleggen, stemt elk van de B5-steden ook regelmatig af met alle gemeenten in de
omliggende regio. Als gevolg van dit gegeven behandelt de provincie de steden in BrabantStad ook
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als vertegenwoordiger van één van de regio’s, terwijl deze vertegenwoordigingsrelatie nergens
formeel is vastgelegd. Vanwege deze verbinding tussen BrabantStad en de regionale
samenwerkingsverbanden, als ook het feit dat elk van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant
betrokken is bij een dergelijke regio, wordt in deze tekst verder gesproken van BrabantRegio’s. De
praktijk op dit moment (stand van zaken, november 2011) is dat wat besproken is in BrabantStad
achteraf geheel aan de orde komt in de regio’s, maar dat er vooraf geen expliciete afstemming
plaatsheeft over de agenda bij BrabantStad. De steden hebben dus enige vrijheid om bepaalde zaken
wel of juist geen aandacht te geven in BrabantStad en zo de strategische keuzes in het stedelijk
beleid van de provincie te beïnvloeden. Dit werkt prima als de belangen van stad en regiogemeenten
samenvallen, maar kan problemen geven als dat niet het geval is (Interview C en J; Zie ook paragraaf
5.2 en 5.5).
Naast de regionale samenwerking binnen Noord-Brabant, zoals in deze paragraaf besproken, zijn er
nog minimaal twee vormen van meer vrijblijvende provinciegrensoverschrijdende samenwerking.
Deze samenwerkingsvormen worden hier benoemd om een beeld te geven van de complexiteit van
overheidssamenwerking op dit schaalniveau. Ten eerste is er regelmatig ideeënuitwisseling en
afstemming tussen BrabantStad met het stedelijk netwerk Drechtsteden rondom Dordrecht en
tussen BrabantStad en de Limburgse stad Venlo, gelegen tussen Noord-Brabant en het sterk
verstedelijkte gebied rondom Rijn en Ruhr in Duitsland. Met de eveneens nabije stadsregio van
Arnhem en Nijmegen is minder contact op structurele basis, behalve in het nationale overleg tussen
samenwerkingsverbanden, het Forum van de Regio’s. Bij deze contacten is de hoofdzaak voor
BrabantStad zich ten opzichte van de andere verbanden te profileren en te positioneren (NIROV
2012; Interview D en H).
Ten tweede zijn er grotere, functionele verbanden in Zuidwest- en Zuidoost-Nederland, waarbij
Breda betrokken is bij het ene, en de vier andere steden, met Eindhoven in het bijzonder, bij het
andere verband. De grens tussen Zuidwest- en Zuidoost-Nederland loopt immers dwars door NoordBrabant heen. In beide verbanden is BrabantStad niet direct vertegenwoordigd, maar de provincie en
één of meerdere steden zijn dat wel. Bij de samenwerking in het zuidwesten onder de naam
‘Zuidwestelijke Delta’ is betrokkenheid van het Rijk, de provincies Zeeland, Zuid-Holland en NoordBrabant. Deze is vooral gericht op de klimaatbestendigheid van het gebied in samenhang met de
ontwikkeling van de haven van Rotterdam (en die van Antwerpen). De samenwerking onder de naam
‘Brainport 2020’ (niet te verwarren met haar kerngebied en naamgever Brainport – qua territorium
overlappend met het SRE, zie verder paragraaf 5.4) is gericht op het versterken van de al aanwezige
kenniseconomie in heel Zuidoost-Nederland. Bij deze samenwerking zijn zowel publieke als private
partijen in de regio betrokken, waaronder de stad Eindhoven, de provincies Noord-Brabant en
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Limburg, de ondernemingen Philips en DSM, en de universiteiten van Eindhoven (TU/e) en
Maastricht (Interview E en G; Brainport2020 2012; Zuidwestelijke Delta 2012).
Tabel 5.1 Verschillende regionale indelingen van gemeenten in het provinciegebied Noord-Brabant
Plaatsen|Soort regio

a

b

BrabantRegio

Triple helix

West Brabant (RWB)

Niet apart, bij RWB

c

GGA

Roosendaal/Bergen op Zoom

’s-Hertogenbosch/Oss
f

ReVUSS /Boxmeer-Cuijk
Eindhoven/Helmond

d

Westelijk Brabant

Breda/Oosterhout
Tilburg/Waalwijk

RRO

e

West-Brabant
Breda

Hart van Brabant

Noordoost Brabant
(NOB)

SRE

g

h

Midpoint Brabant

Midden-Brabant

Midden-Brabant

’s-Hertogenbosch
5-Sterrenregio

Noordoost-Brabant
Noordoost-Brabant

Brainport

SRE

i

Zuidoost-Brabant

Eigen tabel op basis van Interview B en Brabant (2012).
Toelichting:
a. BrabantRegio: integrale intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in het kader van de ‘Wet
gemeenschappelijke regelingen’ (Wgr);
b. Triple helix: regionale samenwerking van overheden, ondernemers en onderzoek/onderwijs;
c. GGA: indeling door de provincie in het kader van de gebiedsgerichte aanpak in de mobiliteitssector;
d. RRO: regionaal ruimtelijk overleg, overleg met gemeenten geïnitieerd vanuit de provincie;
e. RWB: Regio West Brabant;
f. ReVUSS: Regio Veghel, Uden, Schijndel en Sint Oedenrode (afkorting van deze 'stedelijke regio' uit eerder
provinciaal beleid);
g. NOB: Regio Noordoost-Brabant
h. SRE: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven;
i. Zie h.
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Figuur 5.2 BrabantStad en BrabantRegio in de provincie Noord-Brabant

Afbeelding van de regionale verbanden van onderop, zoals opgenomen in tabel 5.1. In het schema verbeelden de blauwe
bolletjes de steden die deelnemen aan BrabantStad. Schematisch is de ligging van deze steden in de provincie en de
BrabantRegio-indeling/triple-helixregio-indeling van de provincie weergegeven. Ook is er de verbinding tussen de steden als
netwerk BrabantStad. Gebruikte afkortingen v.l.n.r.: Bd – Breda; RWB – Regio West Brabant; HvB – Regio Hart van Brabant;
Tb - Tilburg; NOB – Noordoost-Brabant; Ehv – Eindhoven; Ht – ’s-Hertogenbosch; SRE – Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven en Hm – Helmond.
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5.2

Andere stedelijke gemeenten in Noord-Brabant

Om een beeld te krijgen van de houding van andere verstedelijkte gemeenten in de provincie ten
opzichte van BrabantStad en daarmee de werking van BrabantStad buiten de grenzen van het
netwerk maar binnen de grenzen van de provincie worden in deze paragraaf twee verschillende
voorbeeldgemeenten nader bestudeerd. Het gaat om Roosendaal, een West-Brabantse stad die niet
meedoet aan BrabantStad en Veldhoven, een Zuidoost-Brabantse verstedelijkte randgemeente bij
Eindhoven. Via een BrabantRegio, respectievelijk de Regio West Brabant (RWB) en het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) hebben zij allebei indirect met BrabantStad te maken.
5.2.1 Brabantse stad buiten BrabantStad – Roosendaal
Of het West-Brabantse Roosendaal nu wel of niet de zesde stad van Noord-Brabant is – de andere
kanshebber is Oss9 –; feit is dat de harde ondergrens voor deelname aan BrabantStad bij de
totstandkoming van het netwerk getrokken is bij Helmond (zie ook paragraaf 4.1.1). Elke grens is
echter discutabel: Roosendaal (77.000 inwoners) is maar net iets kleiner dan Helmond (89.000), en
als de iets kleinere nabije stad Bergen op Zoom (66.000) bij Roosendaal wordt opgeteld zijn ze een
stuk groter (143.000 tegenover 89.000 inwoners). Samenwerking tussen Roosendaal en Bergen op
Zoom is er volop: ze hebben vaak gelijklopende belangen en trekken zelfs samen op als duostad in
het westen van Noord-Brabant (Interview C en H).
Met een vergelijkbaar argument zou ook de aanwezigheid van Helmond in BrabantStad ter discussie
kunnen worden gesteld. De stad is met 89.000 inwoners beduidend kleiner dan Eindhoven en Tilburg
(beide meer dan 200.000), Breda (175.000) en ’s-Hertogenbosch (140.000). Bovendien heeft
Helmond vaak gelijklopende belangen met het nabije Eindhoven en is ook het SRE, waaraan
Eindhoven en Helmond de grootste bijdrage leveren, regelmatig direct betrokken bij BrabantStad. De
aanwezigheid van Helmond in BrabantStad geeft echter nauwelijks aanleiding tot zo’n discussie.
Helmond is al sinds het begin van het terugkerende overleg tussen de B5-steden, en ook vanaf de
start van BrabantStad, een volwaardige partner die constructief aan het netwerkbelang bijdraagt. Dit
doet de stad juist omdat ze de kleinste partner is, op deze manier een grotere invloed heeft, en
daarmee het voortbestaan van het geheel belangrijk vindt. Ambtenaren en bestuurders uit Helmond
zijn ook al jarenlang bekend bij vertegenwoordigers uit de andere steden in een voortgaande

9

Het voert te ver om de argumenten voor en tegen Roosendaal en Oss als zesde stad van Noord-Brabant helemaal uit te
werken. Kort samengevat is het zo dat de bebouwde kom van Roosendaal meer inwoners heeft dan die van Oss, maar dat
de gemeente Oss door een aantal gemeentelijke herindelingen Roosendaal voorbij gegroeid is en zelfs het inwonertal van
Helmond nadert. Toen begin jaren ’90 het B5-overleg in het leven werden geroepen was de gemeente Roosendaal wat
betreft aantal inwoners groter dan de gemeente Oss. In 2001, toen de B5-steden en provincie begonnen met BrabantStad
waren de gemeenten ongeveer even groot, maar net wat kleiner dan Helmond. Beide steden liggen ook territoriaal buiten
het netwerk BrabantStad: Roosendaal ten westen en Oss ten noordoosten.
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bestuurlijke ‘cultuur van ons kent ons’, waar de gemeente Roosendaal (en Bergen op Zoom) in
mindere mate toe behoort (Interview A en C).
De vraag of Roosendaal, al dan niet in een constructie samen met Bergen op Zoom, toegelaten zou
moeten worden tot het netwerk keert echter wel regelmatig terug. Niet alleen als wens van de
gemeenteraad in de stad zelf, maar ook op provinciaal niveau. Zo is het toelaten tot BrabantStad van
Roosendaal en Bergen op Zoom als duostad een thema geweest bij de provincialestatenverkiezingen.
Ook heeft de provincie onderzoek laten doen naar haar stedelijk beleid en kwam tot de conclusie dat
BrabantStad in de huidige vorm een waardevolle structuur is voor overleg en afstemming met de
steden, maar ook dat stedelijkheid breder is dan de B5. Dit leidde tot het project ‘Versterkt stedelijk
netwerk Brabant’ (VSNB), in 2012 omgedoopt tot ‘#Brabant’ (Royal Haskoning 2012), waarin
versterking van de relatie tussen mobiliteit en ruimtelijk-economische ontwikkeling van sterke
stedelijke locaties in de hele provincie centraal staat (zie verder paragraaf 5.5; Interview B, C en H).
Problematisch voor Roosendaal is hierbij dat aandacht voor alle stedelijkheid weliswaar iets meer
voor de Roosendaalse belangen kan betekenen, maar de stad geen positie biedt in BrabantStad.
Tegelijkertijd verspreidt de provincie de aandacht over het gehele grondgebied naar kleinere steden
en voorstedelijke gemeenten, zoals Boxmeer, Etten-Leur, Oosterhout, Veghel, Veldhoven en
Waalwijk.
Zoals hierboven kort werd aangestipt, wil een meerderheid van de gemeenteraad van Roosendaal
graag dat de stad zou kunnen deelnemen aan BrabantStad. Deze wens tot aansluiting is de politieke
lijn. Vanuit het gemeentebestuur is er echter een pragmatische houding: ze werken vanuit de huidige
situatie. Door samen op te trekken met Bergen op Zoom staat Roosendaal sterker ten opzichte van
de provincie. Dit geldt nog in sterkere mate binnen de Regio West Brabant (RWB), waar beide steden
opgeteld niet veel kleiner zijn dan het grotere Breda alleen. Ook is Roosendaal de grootste van de
M7, de middelgrote 7 Brabantse steden, te weten: Bergen op Zoom, Oosterhout, Oss, Roosendaal,
Uden, Veghel en Waalwijk. De M7 is een ad hoc samenwerking, dat wil zeggen dat de middelgrote
steden niet op regelmatige basis bijeenkomen, maar in dit verband overleggen en afstemmen als een
gelegenheid daartoe zich aandient, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verandering in provinciaal
beleid of de komst van een provinciale subsidie. Hoewel ze de grootste stad is in de M7 maakt
Roosendaal met opzet geen expliciete keuze voor dit verband, omdat een versterking van de M7 zou
leiden tot een bestendiging van de positie van Roosendaal buiten BrabantStad (Interview C).
Aan de positie van Roosendaal als de grootste Brabantse stad buiten BrabantStad kleven namelijk
twee nadelen. De stad heeft geen zeggenschap over provinciale stedelijke subsidies en investeringen
in het kader van BrabantStad, terwijl ze wel met vergelijkbare stedelijke problemen worstelt.
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Roosendaal mist deze provinciale financiële bijdrage, maar heeft ook geen directe invloed op de
inhoud van het provinciale stedelijke beleid. Ze kan niet samen met de andere Brabantse steden
lobbyen voor projecten bij de provincie en met BrabantStad bij het Rijk en de EU (zie paragraaf 5.3).
In deze is ze afhankelijk van de regionale projecten die Breda in de door zichzelf aangemeten rol als
‘hoofdstad van West-Brabant’ (Interview C) bij BrabantStad aandraagt. Natuurlijk zijn de gemeenten
in de regio niet alleen afhankelijk van Breda, maar is Breda ook afhankelijk van de regio. De stad zal
dus ook in BrabantStad aandacht schenken aan wat is afgesproken in RWB, zeker als het niet direct
met de eigen belangen conflicteert. In veel gevallen lopen de belangen ook gelijk: wat goed is voor
de ontwikkeling van de stad, is goed voor de ontwikkeling van de regio en andersom. Als de belangen
echter wel uiteenlopen, zullen de stadsbestuurders, vanwege de trouw aan en de formele
verantwoordelijkheid ten opzichte van enkel en alleen de eigen stad en gemeenteraad, alleen al uit
zelfbehoud begrijpelijkerwijs eerder kiezen voor het stedelijke project dan voor het regionale (ibid.).
Kwesties rondom het spoor zijn een voorbeeld waarin een keuze voor het Bredase belang niet in
overeenstemming is met het Roosendaalse (en Bergen op Zoomse). Zo dreigt een degradatie in
belang voor het station van Roosendaal door de komst van de hogesnelheidslijn (HSL), waartoe
overigens al was besloten voordat het netwerk BrabantStad ontstond. Roosendaal raakt haar relatief
belangrijke positie als overstapstation aan de grens tussen Nederland en België kwijt, evenals de
directe intercitytreinverbinding met België. Voor Breda betekent de komst van de HSL juist een
snellere en directe verbinding met het buurland. Ook levert het de medefinanciering op van het Rijk
en van de provincie via BrabantStad aan een grootschalige opknapbeurt van het Bredase station en
stationsomgeving. Een soortgelijke kwestie speelt in de toekomst bij het goederenvervoer per spoor:
het Rijk reserveert middelen voor één project in de regio, terwijl Roosendaal en Bergen op Zoom
andere prioriteiten hebben dan Breda. De 'duostad' zit niet aan tafel in BrabantStad. Breda overlegt
wel mee. In dit geval is het waarschijnlijk dat BrabantStad voor het Bredase project kiest, tenzij de
regionale belangen op een of andere manier geborgd kunnen worden (zie paragraaf 5.5 en hoofdstuk
6; Interview C).
5.2.2 Voorstad in Brainport – Veldhoven
Naast de middelgrote steden zijn er in Noord-Brabant ook enkele verstedelijkte randgemeenten van
de B5-steden. Sommige daarvan zijn in de loop van de jaren door annexatie tot de stedelijke
gemeente gaan behoren, zoals Stiphout bij Helmond, Berkel-Enschot bij Tilburg, Prinsenbeek bij
Breda en het grotere Rosmalen bij ’s-Hertogenbosch. Bij Eindhoven ligt de situatie anders: in de
omgeving van de grootste stad van Noord-Brabant is het sinds een grootschalige herindeling in 1920
gebleven bij grenscorrecties met de randgemeenten. Wel heeft er lange tijd spanning bestaan tussen
Eindhoven en aangrenzende verstedelijkte dorpen, waarvan Veldhoven de grootste is. Vanuit de stad
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was er steeds terugkerend de wens tot annexatie van verschillende (delen van de) randgemeenten,
vooral door gebrek aan eigen uitbreidingsruimte voor woningbouw (Van der Meer & Boonstra 2006;
Van der Veer 1997).
Door verzet van de randgemeenten met medewerking van de provincie, die in een groter Eindhoven
een te sterke machtsfactor binnen Noord-Brabant zag, ging deze herindeling niet door. Wel worden
in plaats daarvan binnen de stadsregio, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), en in het
bijzonder binnen het stadsgewest Eindhoven dat bestaat uit Eindhoven en zeven direct aan de stad
Eindhoven grenzende gemeenten, bindende afspraken gemaakt over uiteenlopende zaken als
voorzieningen, woningbouw, bedrijven, infrastructuur en andere grondgebonden ontwikkeling. De
triple-helixregio Brainport (zie verder paragraaf 5.4.1) werkt op de zelfde ruimtelijke schaal van 21
Zuidoost-Brabantse gemeenten als het SRE. Daarnaast is er sinds 2011 een verband van vier
campusgemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven (Interview F en J; Van der Veer 1997).
Binnen het SRE, het stadsgewest, maar ook in de campusgemeenten is Veldhoven met bijna 44.000
inwoners als zelfstandige, verstedelijkte randgemeente van Eindhoven na de steden Helmond en
Eindhoven steeds de derde partij. Op het grondgebied van de gemeente is de hoofdvestiging van een
grote, hoogtechnologische onderneming met een substantieel aandeel van de wereldmarkt in een
specifieke niche, namelijk chipmachinefabrikant ASML. Met de aanwezige gerelateerde bedrijven
vormt ASML een zogenaamde ‘campus’ op een deel van het Veldhovense bedrijventerrein De Run.
Ook in de andere drie campusgemeenten zijn er ‘campussen’, concentraties van innovatieve
bedrijvigheid (Interview G, H en J)
De bebouwde kom van Veldhoven is vastgegroeid aan die van Eindhoven, voor ongeveer de helft van
de onderlinge grens enkel gescheiden door een snelweg (A2) en parallelweg (N2). Bij de nieuwe
Eindhovense woonwijk Meerhoven en de bedrijvigheid rondom de Eindhovense luchthaven bestaat
de grens zelfs enkel uit secundaire wegen. Ondanks deze nabijheid en bijbehorende functionele
verwevenheid (waarover in het SRE afspraken worden gemaakt) heeft Veldhoven haar status als
zelfstandige gemeente weten te behouden. Juist door de nabijheid kunnen de strategische
beleidskeuzes die door de stad Eindhoven worden gemaakt van grote invloed zijn op ontwikkelingen
in Veldhoven. Over het provinciale stedelijke beleid, zoals dat wordt afgestemd in het kader van
BrabantStad, worden de Veldhovense bestuurders alleen achteraf geïnformeerd via het SRE. Net als
Roosendaal heeft Veldhoven geen directe invloed op het bepalen van de agenda (Interview C en J).
In juni 2011 uitte Jack Mikkers, de burgemeester van Veldhoven, in een bijeenkomst van het SRE
kritiek op BrabantStad (De Leeuw 2011). Hij vertegenwoordigde daar het standpunt van de 19
regiogemeenten die samen met de 2 steden Eindhoven en Helmond deel uitmaken van het SRE. Ze
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staan welwillend tegenover de onderlinge betrokkenheid van de provincie en de Brabantse steden,
maar het is hen onduidelijk wat precies de toegevoegde waarde van BrabantStad is en wat de
gevolgen van het overleg in dit netwerk voor hen zullen zijn. Aanleiding voor de kritiek vormde op
dat moment een nota waarin stond dat BrabantStad in de toekomst als identiteit aan de burgers
moest worden uitgelegd. Niet lang daarna is weliswaar afscheid genomen van het idee te komen tot
een BrabantStad-identiteit (zie verder paragraaf 5.4.2), maar onduidelijkheid over de status van
BrabantStad blijft bestaan, zeker als de steden in het netwerk onderling keuzes maken die invloed
hebben op het grondgebied buiten hun eigen gemeentegrens (Interview J).
Naast grotere, verstedelijkte gemeenten als Veldhoven, en andere steden, zoals Roosendaal, zijn er
in Noord-Brabant tientallen landelijke en kleinere verstedelijkte gemeenten. Volgens drie
informanten (Interview F, G en J) is de basispositie van deze, in aantal inwoners gemeten, kleinere
gemeenten in grootschaligere regionale samenwerkingsverbanden, zoals de BrabantRegio’s, er één
van argwaan. Ze herkennen zich als kleine (tot op zekere hoogte) zelfstandige eenheid niet zo snel in
het grotere geheel, zeker als de verantwoordelijkheid voor dat geheel genomen wordt door de
stedelijke gemeente(n) in de regio. Los van of het waar is, bestaat bij die kleinere gemeenten het
idee dat de persoon die spreekt namens de stad vooral zijn of haar eigen belang behartigt. Als via
een BrabantRegio vanuit de kleinere gemeenten niet enige regionale controle wordt uitgeoefend
over de stadsbestuurders is dit risico ook zeker aanwezig, gezien de formele verantwoordelijkheid die
zij alleen hebben ten opzichte van hun eigen gemeenteraad.
Bij BrabantStad is de argwaan van de kleinere gemeenten alleen maar groter, omdat de daarbij
betrokken bestuurders formeel alleen praten namens hun eigen stad, maar informeel ook als
vertegenwoordiger van de omliggende regio worden beschouwd. Dit bleek al uit het voorbeeld van
het spoor bij de stad Roosendaal (zie paragraaf 5.2.1) dat als middelgrote stad in de regio een
zwaarderwegende stem heeft dan de kleinere gemeenten. Toch moet het verschil in belangen ook
niet worden overdreven. Vaak lopen ze namelijk gelijk: economische ontwikkeling die vooral
plaatsvindt in (de nabijheid van) de centrale stad biedt ook arbeidsplaatsen aan de inwoners van de
kleinere gemeenten in de regio. Omgekeerd bestaat er draagvlak voor allerlei stedelijke winkels en
voorzieningen, omdat naast de stedelingen ook de inwoners uit de omliggende regio er gebruik van
maken (Interview A, F, G en J).
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5.3

Hogere overheden

De omgeving van BrabantStad bestaat natuurlijk niet alleen uit al dan niet samenwerkende
gemeenten in Noord-Brabant, zoals die hierboven aan de orde kwamen in paragraaf 5.1 en 5.2. Het
netwerk verhoudt zich ook tot de hogere overheden. In deze paragraaf is eerst aandacht voor de
relatie tussen BrabantStad en het Rijk (paragraaf 5.3.1) en vervolgens voor de omgang van
BrabantStad met de Europese Unie (paragraaf 5.3.2).
5.3.1 Rijksoverheid
In de begindagen van BrabantStad heeft de rijksoverheid een belangrijke rol gespeeld. Door de
benoeming van BrabantStad als tweede nationaal stedelijk netwerk in 2001 kwam er erkenning van
de belangrijke plaats die de Brabantse steden binnen de Nederlandse economie innemen (o.a.
Interview A, E, F en H). De regio Brabant functioneerde in de ogen van het Rijk niet langer alleen als
achterland van de Randstad, maar kreeg een eigen rol toebedeeld. Deze externe erkenning van het
netwerk in het nationale ruimtelijke beleid versterkte de samenwerking. Naast aandacht kwamen er
ook (financiële) middelen bij het Rijk beschikbaar voor het netwerk. Ook het concept van het
stedelijk netwerk als ruimtelijk organisatieprincipe floreerde.
Zoals eerder naar voren kwam in hoofdstuk 3 en paragraaf 5.1.1 zijn ideeën over de aanpak van
beleidsvraagstukken op het regionale schaalniveau tussen gemeente en provincie echter sterk aan
verandering onderhevig. Het antwoord op de vraag welke bestuurlijke organisatie en structuur
daarbij het meest geschikt is, wisselt al even snel. Waar bij de oprichting van BrabantStad in 2001
stedelijke netwerken nog de boventoon voerden in het rijksbeleid, moest in 2011 het kabinet
Rutte/Verhagen, dat tijdens de interviews nog missionair regeerde, niets van stedelijke netwerken
hebben. Op dat moment was BrabantStad “even geen ‘sexy merk’ in ‘Den Haag’” (Interview F). In
deze periode was er eigenlijk alleen steun voor BrabantStad vanuit de gedachte dat een
vertegenwoordiger van het netwerk als één gesprekspartner voor de hele regio Brabant kan
optreden. Voor stadsregio’s, zoals het SRE, dreigde zelfs afschaffing, in ieder geval wat betreft de
wettelijk van bovenaf opgelegde taken. Het is onduidelijk wat er met de plannen van de gevallen
regering gaat gebeuren. Duidelijk lijkt wel dat de laatste jaren meer belang wordt gehecht aan een
functioneel-economische dan aan een ruimtelijke beleidsbenadering. Regionale aanduidingen van
recentere datum, zoals ‘Brainport’ en ‘Maintenance Valley’ (zie paragraaf 5.4.1) passen in de eerste
benadering, terwijl BrabantStad een duidelijk voorbeeld is van een ruimtelijk netwerkconcept voor
het onderling verbinden van de steden (Interview D, F en H; Zonneveld & Verwest 2005).
De inzet van de rijksoverheid, door de informanten ook wel ‘Den Haag’ genoemd naar de stad waar
de regering en parlement zetelen, vormt ook op negatieve wijze een argument om de samenwerking
in BrabantStad voort te zetten. Het Rijk spint immers garen bij onderlinge verdeeldheid (interview F):
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als de partijen in de regio Brabant niet samen de strategische keuze maken voor een bepaald project
ten koste van andere projecten in het regelmatig terugkerend overleg tussen Rijk en regio dan maakt
het Rijk de keuze om weinig of helemaal niet in Brabantse projecten te investeren. Op deze wijze
worden de Brabantse partijen van bovenaf min of meer gedwongen tot samenwerking, vooral op het
terrein van de mobiliteit. Eén van de geïnterviewden (Interview H) wijst er echter op dat het belang
van de rijksoverheid bij het maken en bekostigen van lokaal beleid ook niet overtrokken moet
worden; de provincie is zelf ook een belangrijke bron voor cofinanciering van stedelijke
projectbudgetten.
De rijksoverheid maakt de laatste jaren vanuit het beleidsterrein economische zaken ook ruimtelijk in
toenemende mate de keuze voor een functionele oriëntatie door middel van het versterken van
topsectoren in de kenniseconomie, sectoren met innovatieve bedrijvigheid waarvan het Rijk meent
dat ze de basis vormen voor toekomstige economische groei. Deze keuze betekent in de regio
Brabant kortweg dat logistiek in relatie tot de haven van Rotterdam (en Antwerpen) en onderhoud
plus ontwikkeling in het westen centraal staan, en in het oosten van de provincie allerlei vormen van
kennisintensieve, hoogwaardige technologie. Functioneel-economisch gezien bestaat er duidelijk een
onderscheid tussen Oost- en West-Brabant dat in het huidige rijksbeleid omarmd en daarmee
versterkt wordt. Het is de vraag wat dit gaat betekenen voor BrabantStad waarin steden met
uiteenlopende economische oriëntatie bestuurlijk aan elkaar gekoppeld zijn. In het bijzonder gaat
het dan om het verschil tussen Breda en Eindhoven/Helmond, waarbij Tilburg op basis van haar
ligging en functionele verbanden duidelijk een tussenpositie inneemt. ’s-Hertogenbosch staat dichter
bij Brainport, maar als provinciehoofdstad ook wat meer op zichzelf (Interview B, E, F, G en J).
Wat verder opvalt aan het beleid van de nationale overheid, wederom in het bijzonder op het gebied
van mobiliteit, is het ontbreken van een echt internationale oriëntatie. Ook binnen een
samenwerkende Europese Unie blijkt het lastig om te kiezen voor een versterking en uitbreiding van
de landsgrensoverschrijdende infrastructuur. Dit is in het nadeel van de steden in de provincie
Noord-Brabant die een lange grens deelt met België. De verbindingen over de weg, maar vooral per
spoor met relatief nabije steden in België zijn van een veel minder niveau dan verbindingen tussen
Noord-Brabant en aangrenzende Nederlandse provincies. De regio Brabant ligt dan wel centraal
tussen metropoolgebieden in de Nederlandse Randstad, België en Duitsland, maar kan door het
ontbreken van infrastructuur niet optimaal gebruikmaken van deze positie (Interview F).
5.3.2 Europese Unie
Naast de rijksoverheid is nog een veelvoud aan overheidsorganisaties van belang voor de
ontwikkeling van de Brabantse steden. De Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband van
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Europese landen dat in ruim 50 jaar is uitgegroeid tot 27 lidstaten en is vanuit het perspectief van
BrabantStad een andere hogere overheid, waarbij kan worden gelobbyd. Om dit idee kracht bij te
zetten heeft BrabantStad als netwerk ook een eigen lobbykantoor in de Belgische hoofdstad Brussel,
waar de meeste EU-instellingen zijn gevestigd. Betrokkenen (Interview D en H) geven aan dat de
komende jaren mogelijk meer de nadruk zal komen te liggen op dit aspect van BrabantStad, want
vanuit de Europese Unie is nog steeds geld beschikbaar voor projecten in de vorm van een stedelijk
netwerkprogramma.
Het lobbykantoor is echter “niet het meest briljant functionerende deel van BrabantStad” (Interview
H). Dat komt onder meer door het verschil dat bestaat tussen de verwachtingen die mensen hebben
van lobbyen en wat lobbyen daadwerkelijk kan doen. Bestuurders, politici en ambtenaren die niet
direct bij het lobbyen betrokken zijn, verwachten dat het zich direct uitbetaalt in subsidies en
investeringen. In feite betekent het vooral contacten leggen met, in dit geval de Europese, instanties
om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het beleid. Ook wordt samengewerkt met
concurrerende verbanden, bijvoorbeeld om gezamenlijk beleidsprogramma's bij te sturen. De
effecten van zulk handelen zijn niet direct zichtbaar, maar kunnen zich op de (middel)lange termijn
uitbetalen.
Naast reguliere programma’s en subsidies van de Europese Unie speelt op dit schaalniveau ook de
ambitie van BrabantStad om in 2018 als netwerk namens Nederland één van de Europese Culturele
Hoofdsteden te worden. Het netwerk als geheel mag officieel geen Culturele Hoofdstad zijn, maar er
moet één stad naar voren worden geschoven. Vanuit BrabantStad is er uiteindelijk voor gekozen om
Eindhoven kandidaat te laten zijn, maar onder die noemer in heel Noord-Brabant (dus ook buiten
BrabantStad) culturele activiteiten te organiseren. Deze keuze is vergelijkbaar met de manier waarop
het Ruhrgebied de stad Essen aanwees en daarmee namens Duitsland in 2010 Europese Culturele
Hoofdstad wist te worden. Zoals eerder aan de orde kwam is de keuze voor Eindhoven een
opvallende, omdat lang werd gedacht dat ’s-Hertogenbosch met haar historische binnenstad en
meer klassieke culturele uitstraling kandidaat zou worden. De burgemeester van ’s-Hertogenbosch,
Ton Rombouts, is volgend uit die redenering op een eerder moment binnen BrabantStad
aangewezen als de persoon die het project 'Culturele Hoofdstad' gaande moet houden. Uiteindelijk
werd gekozen voor Eindhoven, omdat deze stad met design, ontwerp en moderne kunst meer
onderscheidend is ten opzichte van andere Nederlandse kandidaten, zoals Maastricht en Utrecht. De
Bossche burgemeester gaat nu Eindhoven promoten als potentiële Culturele Hoofdstad [Inmiddels is
het stokje dan ook overgedragen aan de burgemeester van Eindhoven, BP]. De keuze voor Eindhoven
past tevens in een bredere trend om binnen Noord-Brabant meer de aandacht te vestigen op de
kracht van de grootste stad (Interview A, B, G en H, zie verder paragraaf 5.5).
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5.4

Maatschappelijke partijen

BrabantStad is primair een bestuurlijk verband met enkel overheidsorganisaties als partner. De
private sector is niet rechtstreeks betrokken en ook de democratische verantwoording gebeurt
indirect. BrabantStad staat echter ook niet los van een maatschappij waarin samenwerken tussen
overheid en markt steeds belangrijker wordt om voldoende middelen en draagvlak voor
beleidsbeslissingen te verwerven. Deze paragraaf gaat dieper in op de regionale organisatie van het
bedrijfsleven in samenwerking met overheden (paragraaf 5.4.1) en op de rol van de burger en de
democratie bij BrabantStad (paragraaf 5.4.2).
5.4.1 Het bedrijfsleven en de triple-helix
BrabantStad werkt als bestuurlijk netwerk van overheden niet direct samen met het bedrijfsleven.
Wel zijn bij de B5-werkgroep voor beleid op het terrein van economische zaken vertegenwoordigers
van het in de Kamer van Koophandel (KvK) georganiseerd bedrijfsleven als externe adviseur
aanwezig. Opvallend is dat de regionale indeling van de KvK meer aansluit bij de functioneeleconomische tweedeling in West- en Oost-Brabant, zoals die in paragraaf 5.3.1 al naar voren kwam,
dan bij het provinciebrede BrabantStad. In Breda is de hoofdvestiging van de KvK-regio ‘ZuidwestNederland’, terwijl in Eindhoven het regionale hoofdkantoor van de KvK ‘Brabant’ zetelt. Ook de drie
andere B5-steden Tilburg, Helmond, ’s-Hertogenbosch behoren tot de KvK-regio ‘Brabant’10 (Kamer
van Koophandel 2012).
Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven volgen de ontwikkelingen in BrabantStad en dienen het
samenwerkingsverband desgevraagd van advies. Dat geldt niet alleen voor de Kamer van
Koophandel, maar ook voor werkgeversorganisaties en in mindere mate voor de grotere werkgevers
op zichzelf. Voordeel van BrabantStad voor het bedrijfsleven zou kunnen zijn dat na overleg en
afspraken in BrabantStad in sterkere mate sprake is van dé Brabantse overheid in plaats van vele
Brabantse overheden. Als ze daartoe al zouden worden uitgenodigd, lijkt het bedrijfsleven overigens
niet geïnteresseerd in directe betrokkenheid, omdat het bestuurlijke netwerk niet aansluit bij de
regionaal-economische werkelijkheid. Functionele relaties bestaan immers meer op het schaalniveau
van de BrabantRegio’s dan op dat van BrabantStad (Interview G).

10

Ook de Kamer van Koophandel wordt grondig gereorganiseerd en gecentraliseerd. Het is onduidelijk wat er overblijft van
de regionale slagkracht van de Kamers en hun betrokkenheid in regionale triple helix-samenwerkingsverbanden en zaken
als BrabantStad. De val van het kabinet heeft naar verwachting weinig invloed op deze plannen. Overigens is de indeling in
‘Zuidwest-Nederland’ en ‘Brabant’ niet expliciet bedoeld als een tweedeling van Noord-Brabant. Deze situatie is ontstaan
na fusie van zelfstandige, onafhankelijk beslissende Kamers in de stadsregio's op basis van onder andere economische
verbondenheid (Interview G).
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Op het schaalniveau van wat in dit onderzoek bij gebrek aan een officiële overkoepelende term de
BrabantRegio's zijn genoemd, weten overheden en bedrijfsleven elkaar wel te vinden in de
zogenaamde

triple-helixsamenwerking.

In

deze

samenwerkingsverbanden

komen

vertegenwoordigers samen van 3 o's (of eigenlijk 4 o's in drie partijen): overheden, ondernemers en
onderwijs- en onderzoeksorganisaties. Gezamenlijk werken zij aan een gemeenschappelijke regionale
strategie, waarbij elk van de partijen haar eigen specifieke middelen kan inbrengen. Zo kunnen de op
regionale schaal samenwerkende overheden infrastructuur en andere randvoorwaarden verbeteren,
zodat innovatieve kennis uit onderwijs en onderzoek door ondernemers op een winstgevende
manier kan worden toegepast. Door samen op te trekken leren ze “elkaars taal spreken”, gezamenlijk
problemen aan te pakken en kansen te grijpen (Interview F en G).
Vanuit een gedeeld ervaren economische problematiek is in de regio rondom Eindhoven gestart met
een dergelijke triple-helixsamenwerking in Brainport. De gezamenlijke publiek-private regionale
strategie om het innovatieklimaat te versterken bleek zo succesvol dat het brainportgebied (zoals
eerder aangegeven overlapt dit territoriaal met het SRE-gebied) in 2011 door het Intelligent
Community Forum (2011) uitgeroepen werd tot ‘slimste regio ter wereld’. In de Eindhovense regio
werd dit gegeven op vele plekken met trots vermeld. Een aantal jaren daarvoor was het succes van
Brainport al aanleiding om het concept ook in te zetten in de andere BrabantRegio-gebieden binnen
de KvK-regio ‘Brabant’ – BrabantRegio is hier overigens een anachronisme, gezien dat in de andere
delen van Noord-Brabant destijds de regionale overheidssamenwerking op die schaal nog niet was
opgezet (Interview F, G en J).
In Noordoost-Brabant gaat het om de 5-sterrenregio, verwijzend naar de vijf bedrijfssectoren die
regionaal onderscheidend zijn en ondersteund worden (5-sterrenregio 2012). In Midden-Brabant was
er eerst de ‘Ideale Connectie’, inmiddels opgevolgd door ‘Midpoint Brabant’. De directeur van de bij
het Midden-Brabantse Kaatsheuvel gelegen Efteling, als attractiepark de grootste publiekstrekker
van de provincie, droomde zelfs hardop van een ‘Dreamport’, een regio om dromen waar te kunnen
maken. De analogie met Brainport is hierbij overduidelijk (De Boer 2011; Interview G en J). In het
westen van Noord-Brabant wordt ook gewerkt met de triple helix, al is daar geen sprake van een
afzonderlijk publiek-privaat regionaal verband. De partijen haken immers aan bij de publieke
samenwerking in Regio West-Brabant. Wel werken ze met de term ‘Maintenance Valley’, vanwege
het belang van de ‘maintenance’-sector (onderhoud en ontwikkeling) voor het westen van de
provincie, al loopt dat door tot bij het terrein van de luchtmachtbasis tussen de Midden-Brabantse
dorpen Gilze en Rijen. ‘Maintenance Valley’ is echter geen triple-helixorganisatie (Interview A en C).
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Het oudste en bekendste voorbeeld van de regionale inzet van de triple helix in Noord-Brabant blijft
echter Brainport. In het succesverhaal van Brainport is de rol van BrabantStad een marginale: het
netwerk ondersteunt Brainport, maar het belangrijkste daarbij is dubbel werk te voorkomen. Directe
betrokkenheid is er geenszins, wel zijn er met het SRE plus de steden Eindhoven en Helmond een
aantal overeenkomstige partnerorganisaties. Het succes van Brainport was voor het nationale
Ministerie van Economische Zaken aanleiding om financiële ondersteuning te geven aan de
ontwikkeling en de samenhang van de kenniseconomie in het gebied, al moest dan wel heel
Zuidoost-Nederland erbij worden betrokken. Dit leidde tot de eerder genoemde publiek-private
strategie ‘Brainport 2020’, waarin op een provinciegrensoverschrijdend schaalniveau een soortgelijke
ontwikkeling wordt nagestreefd als in het subprovinciale SRE-gebied. Het is echter nog onzeker of de
omvattende visie in het kader van ‘Brainport 2020’ ook vertaald wordt naar concrete projecten op
regionaal niveau. Ook kan de vraag worden opgeworpen wat het democratisch gehalte is van zulke
visies en verbanden (Interview B, D, F, G en H).
5.4.2 De burger
Als een overheid niet zelfstandig en onafhankelijk besluiten neemt, maar in verschillende vormen
samenwerkt om tot beleid te komen, worden steeds vraagtekens gezet bij het democratische
gehalte. Bij regionale samenwerking van overheden onderling en in triple-helixverband is immers
geen democratische controle mogelijk in de klassieke zin, omdat het bestuur van gemeenten en
provincie geen volledige verantwoordelijkheid heeft over de genomen besluiten. Zij kunnen als
samenwerkingspartner lastig verantwoording afleggen voor de besluiten van het gehele netwerk in
de direct democratisch door de burger gekozen gemeenteraden en Provinciale Staten. Het mandaat
van zowel het bestuur als de raad van een gemeente beperkt zich formeel immers tot het
grondgebied van die gemeente, of anders gezegd: ze hebben formeel niets te zeggen over het
grondgebied van een andere gemeente, terwijl ze bij samenwerking voortdurend keuzes maken die
ook andere gemeenten beïnvloeden. Bij de provincie is dan wel de hele provincie het territorium,
gedetailleerd beleid blijft op vele terreinen een zaak voor de gemeenten. Ook al blijven bij elke vorm
van samenwerking tussen gemeente- en provinciebesturen de raden en Staten eindverantwoordelijk,
dan nog is controle van de concrete gang van zaken bij de besluitvorming in de
samenwerkingsverbanden een lastig verhaal, zeker als ook niet-overheden, zoals ondernemingen en
onderwijs- & onderzoeksorganisaties meebeslissen. Het is immers ondoenlijk voor raads- en
Statenleden, en vooral die van de kleinere partijen in zetelaantal, om de wirwar aan bestuurlijke
netwerken te doorgronden (Interview H en J).
Tegelijkertijd vragen hedendaagse beleidsvraagstukken om een aanpak in steeds wisselende coalities
van overheden en niet-overheden op steeds andere schaalniveaus. Hulpconstructies zijn en blijven
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altijd nodig om de kwesties aan te pakken die op een ander schaalniveau spelen dan de drie klassieke
bestuursniveaus uit het Huis van Thorbecke. Ook zijn semi-overheden en marktpartijen vaak nodig
zowel voor het draagvlak, als om publiek beleid concreet uit te kunnen voeren. Daarbij is een
kritische houding vanuit raden en Staten gewenst ten aanzien van het schaalniveau, de betrokken
partijen en het publieke belang van het uitgedragen beleid. Ook moeten zij duidelijk kaders en
randvoorwaarden stellen, maar niet elk detail van de samenwerking willen regelen. Daarmee zou
immers de onderhandelingsruimte voor de besturen om te komen tot een synergetisch geven en
nemen, en daarmee de dynamiek binnen een regionaal verband verloren gaan. Om democratische
controle zo goed mogelijk te houden moeten overheidsbesturen op hun beurt transparant zijn en
desgevraagd aan raden en Staten inzicht verschaffen in de fluïde samenwerkingsprocessen
(Interview B, G, H en J).
Bij BrabantStad zijn in de strategie- en beleidsvorming weliswaar alleen overheden betrokken, dan
nog is het democratisch gehalte ervan een gevoelig punt. BrabantStad is geen zelfstandige
organisatie, maar een samenwerkingsnetwerk van de provincie en de vijf steden ondersteund door
een programmabureau. Het netwerk heeft formeel geen enkel mandaat en de samenwerking kent
dan ook een vrijwillig en informeel karakter. Formeel zijn gemeenteraden en Provinciale Staten
eindverantwoordelijk en leggen de gemeente- en provinciebestuurders bij hen verantwoording af
over gemaakte keuzes. Toch krijgen het provinciale stedelijke beleid en de daaronder liggende
strategische keuzes mede vorm door afstemming en vrijwillige, maar niet vrijblijvende, afspraken in
het netwerk buiten de stadhuizen en het provinciehuis om – al heeft veel overleg in het kader van
BrabantStad wel het provinciehuis als locatie. Juist het vrijwillige en informele karakter maakt het
moeilijk voor raden en Staten om vast te stellen wie op welk moment waarvoor verantwoordelijk is.
Dezelfde provincie, steden en gemeenten zijn bovendien ook betrokken bij talloze andere
verbanden,

waaraan

bijvoorbeeld

ook

semi-overheden,

marktpartijen

en

natuur-

en

milieuorganisaties volwaardig deelnemen. Dit maakt het beeld er voor de politieke controle niet
duidelijker op. In BrabantStad blijft de rol van niet-overheidspartijen meestal beperkt tot de
beleidsuitvoering.
In de publieke opinie wordt BrabantStad, als de inwoners de Brabantse steden en gemeenten het al
kennen, als bestuurlijk netwerk regelmatig vergeleken met de Europese Unie (EU). Het is voor de
meeste inwoners een ver-van-mijn-bed-show, waarbij besluiten worden genomen voor NoordBrabant zonder dat de gemiddelde burger er invloed op lijkt te hebben, net als dat in de EU lijkt te
gebeuren voor de Nederlander. De meeste mensen kunnen ook geen antwoord geven op de vraag
waar de verantwoordelijkheid voor die besluitvorming precies ligt. Dit is logisch als die vraag voor
een lid van de raden of Staten al lastig te beantwoorden is. Volgens de meeste informanten maakt
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het de gemiddelde Brabander ook allemaal niet zoveel uit hoe de besluitvorming precies in zijn werk
gaat, zo lang besluiten worden genomen die voor hen van belang zijn. Zij hebben hun eigen dagelijks
leven en hebben de taak om het publieke belang te dienen uitbesteed aan bestuurders en
ambtenaren die door een gekozen politieke volksvertegenwoordiging worden gecontroleerd
(Interview B, E, G en H).
Hoewel een paar jaar geleden het idee speelde in een publiekscampagne het belang van BrabantStad
ook als identiteit aan de burger uit te leggen, staan betrokkenen in BrabantStad sinds de zomer van
2011 op het standpunt dat de concrete resultaten van het beleid belangrijk zijn voor de burger en
niet het kader BrabantStad als een manier waarop bestuur en politiek tot dat beleid komen
(Interview D, H en J). Voorkomen moet worden dat BrabantStad wordt gezien als ‘een bestuurlijk
onderonsje’, waarin “ze op onze centen zitten te teren. Er is alleen maar bestuurlijke drukte en er
gebeurt helemaal niets” (Interview H). BrabantStad moet mensen engageren met goede
beleidsdaden, niet door alleen het belang ervan uit te leggen in een campagne (ibid.) of mensen te
overtuigen dat ze inwoner zijn van BrabantStad. Ze blijven immers inwoner van één van de steden –
dit zou overigens ook een mooie les voor de Europese Unie kunnen zijn: mensen zijn inwoner van de
Europese Unie, maar blijven ook Nederlander, Belg, Deen of Duitser. Een andere manier om het
twijfelachtige nut van een publiekscampagne te formuleren is: “[i]nwoners hebben niet de prioriteit
van BrabantStad” (Interview D), al draagt zo’n uitspraak juist weer het gevaar in zich dat de
Brabantse stedelingen zich van BrabantStad afkeren, omdat ze het gevoel hebben dat het
overheidsbeleid niet over hen en het algemeen belang gaat, maar andere belangen centraal stelt.

5.5

De toekomst: een netwerk in verandering

In de voorafgaande paragrafen (5.1 tot en met 5.4) en het vorige hoofdstuk 4 is vooral aandacht
besteed aan heden en verleden binnen en buiten BrabantStad. In deze paragraaf wordt op basis van
de interviews een beeld geschetst van mogelijke toekomstige ontwikkelingen in en om BrabantStad.
In het netwerk BrabantStad, ondersteund door het programmabureau, wordt nagedacht over het
veranderen van de indeling van de B5-werkgroepen van de huidige beleidssectorale naar een
integrale benadering met beleidsthema’s. In een voorlopige opzet betekent dit dat het sectorale
overleg over ruimtelijke ordening, mobiliteit en economische zaken worden vervangen door integrale
thema’s: bereikbaarheid, economie en innovatie, ruimtelijke structuur en topvoorzieningen. Bij de
meeste thema’s is nog altijd een beleidssector duidelijk herkenbaar, bij ‘topvoorzieningen’ is dat
minder het geval. Ook bij andere thema’s is het de bedoeling er ambtenaren van minder voor de
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hand liggende sectoren bij te betrekken om integrale samenhang van het beleid te vergroten
(Interview D).
Nu het programma ‘Samen Investeren’ (BrabantStad 2009b) in 2012 afloopt, is er begonnen met het
opstellen van een ‘Strategische Agenda BrabantStad’ (BrabantStad 2011b), een visie op hoofdlijnen
tot aan 2020 die het uitgangspunt gaat vormen voor programma’s en projecten op een kortere
termijn. In deze economische crisistijden investeren bedrijven minder en geven ook consumenten
minder geld uit. Tegelijkertijd voelen overheden op elk schaalniveau zich genoodzaakt te bezuinigen.
Dit betekent dat er beduidend minder geld zal zijn voor grootschalige ambitieuze projecten dan in
het 1,4 miljard euro omvattende programma ‘Samen Investeren’, al is de hoop nog gevestigd op de
Europese Unie als medefinancier (zie ook paragraaf 5.3.2; Interview D en H).
Ook heeft het inmiddels ruim 10 jaar oude BrabantStad in de provincie aanvulling en concurrentie
gekregen van een grote verscheidenheid aan regionale samenwerking tussen overheden (zie
paragraaf 5.1) en triple-helixverbanden (zie paragraaf 5.4.1; Interview D). Het is zaak voor
BrabantStad, zo menen de meeste informanten, om zich hiervan duidelijk te blijven onderscheiden
als bovenregionaal stedelijk netwerk. Ook waarschuwt één van hen (Interview J) dat in te veel
regionale verbanden het versterken van de ‘economische slagkracht’ centraal staat, iets dat ook
terugkomt in het mogelijke toekomstige BrabantStad-thema ‘economie en innovatie’. Volgens hem
(ibid., ondersteund door Interview G) zou het beter zijn als de steden en provincie in BrabantStad,
ofwel echt tot afstemming zouden komen over deze zaken en het anders, als dat niet lukt, over te
laten aan triple-helixregio’s of BrabantRegio’s, omdat economische profielen van de steden (en
omliggende regio’s) enerzijds sterk verschillen en anderzijds iedere stad alle topvoorzieningen bij
voorkeur voor zichzelf wil. Over het geheel genomen geeft hij (Interview J) expliciet aan, daarin
impliciet ondersteund door de meeste andere informanten, dat elk regionaal verband haar eigen
doelen en lobby zou moeten hebben om dubbel werk te voorkomen.
De informanten lijken het erover eens dat BrabantStad een duidelijker profiel moet krijgen en goed
gepositioneerd moet worden ten opzichte van andere verbanden om de kansen voor het netwerk in
de toekomst te vergroten. Een aantal informanten wijst ook op mogelijke bedreigingen. Zo leeft
nadrukkelijk de wens om een verdere institutionalisering en formalisering van het netwerk te
voorkomen. Het vrijwillige en informele karakter wordt immers als een sterk punt gezien (Interview
B). Door dit informele karakter en het feit dat het netwerk de belangrijkste overheidsorganisaties in
de regio Brabant snel bijeen kan brengen komen elke keer weer andere beleidsthema’s aan de orde.
Het enige criterium lijkt op zo’n moment te zijn dat de steden gemeenschappelijk een bepaald
standpunt in willen nemen ten opzichte van en/of samen met de provincie, bijvoorbeeld ten opzichte
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van de rijksoverheid. Deze snelle mobilisatiemogelijkheid is op zichzelf een kwaliteit, maar draagt ook
het gevaar in zich dat er binnen BrabantStad een ‘permanente themaverbreding’ optreedt.
Beleidsthema’s komen in deze lossere structuur relatief gemakkelijk op de agenda, maar gaan er
moeilijk weer af, omdat er altijd wel iemand een eigen belang bij heeft. Voorkomen moet worden
dat BrabantStad zich met alles gaat bezighouden (Interview B en E).
Hieraan gerelateerd is een andere centrale kwestie in de toekomst van BrabantStad, waarover
verdeeldheid bestaat tussen de betrokkenen. BrabantStad was tot nu toe vooral een sterk bestuurlijk
netwerk voor afstemming, uitwisseling van ideeën en gezamenlijke lobby. De vraag is of het netwerk
alleen op deze manier door moet gaan, of dat er ook aansluiting moet worden gezocht bij de
functionele werkelijkheid. Hoewel het verbreden van een bestuurlijk naar een functioneel netwerk
regelmatig ter sprake komt in de documenten van BrabantStad en de interviews, lijken de meeste
informanten het erover eens dat dit geen goed idee is (in ieder geval duidelijk in Interview B, E, F, G
en J). Vanuit BrabantStad zou functionele samenwerking in de BrabantRegio’s en triple helix
bestuurlijk kunnen worden ondersteund, maar de inhoud van die regionale samenwerking moet
vooral aan de desbetreffende partijen worden gelaten. Volgens hen bestaat er ook geen
BrabantStad-identiteit en zou die ook niet moeten worden gecreëerd (zie ook paragraaf 5.4.2;
Interview J). ‘Brabant’, en eventueel ‘brainport’ en de verschillende BrabantRegio’s ‘scoren’ op het
punt van identiteit beter dan BrabantStad (Interview F).
Als in de interviews de mogelijke toekomstige samenvoeging van de noordelijke randstadsprovincies
Noord-Holland, Flevoland en Utrecht ter sprake komt, geeft dat duidelijk verschillende reacties. De
één meent dat dit een forse verandering van het nationale en provinciale ‘krachtenveld’ betekent,
maar dat de provincie Noord-Brabant en BrabantStad zouden moeten blijven bestaan (Interview D).
In reactie op de provinciale herindeling ziet een andere ambtenaar (Interview E) vanuit een
functionele benadering zelfs de mogelijkheid tot opsplitsing van de provincie Noord-Brabant in een
west- en een oostvleugel, zoals de randstad al tijden een ‘gevleugeld concept’ (Zonneveld & Verwest
2005) is met een noord- en een zuidvleugel. Deze persoon geeft aan dat de samenhang tussen Oosten West-Brabant klein is en dat de functionele relaties van het westen met Drechtsteden, Rotterdam
en Antwerpen en de relaties van het oosten met Venlo en Utrecht belangrijker zijn dan de relaties
tussen de Brabantse steden. In deze visie zou West-Brabant met ‘Maintenance Valley’ kunnen
aansluiten bij een samenvoeging van Zeeland en Zuid-Holland, en Oost-Brabant met Brainport bij
Limburg. Een provinciale herindeling lijkt echter niet reëel, en het is tot en met de val van het
kabinet-Rutte/Verhagen ook enkel een papieren fantasie gebleven. Dit is in de moderne geschiedenis
van Nederland (dus sinds 1848) ook nog nooit eerder gebeurd – de nieuwe polderprovincie Flevoland
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vormt hier de uitzondering die de regel bevestigt [Al is het opnieuw aan de orde in de plannen van
het nieuwe kabinet-Rutte/Asscher, dat betekent nog niet dat het doorgaat, BP].
Binnen BrabantStad is de laatste tien jaar sprake van een toenemende nadruk op Eindhoven
(Interview H), al dan niet in relatie tot het succes van de brainportsamenwerking. Zoals eerder naar
voren kwam krijgt de grootste stad van Noord-Brabant steeds meer een primaire positie.
Verschillende informanten suggereren dat een dergelijke nadruk helpt om Eindhoven in BrabantStad
te houden en daarmee de samenhang binnen Noord-Brabant juist te bewaren (Interview B en H).
Eindhoven kijkt immers naar boven: de stad werkt samen met Amsterdam en Rotterdam in de E3 –
de drie grootste economieën van Nederland - en zoekt als vijfde stad van het land aansluiting bij de
samenwerking van de grote steden, de huidige G4 van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
(Interview G en J). Dit zou ook een reden kunnen zijn waarom uiteindelijk Eindhoven en niet ’sHertogenbosch is aangewezen als belangrijkste trekker voor de kandidatuur van BrabantStad als
Europese Culturele Hoofdstad in 2018 (Interview H, zie ook paragraaf 5.3.2).
Daarnaast er de cruciale vraag of het stedelijk netwerk van de vijf grootste steden en provincie in
BrabantStad ruimtelijk wel voldoet als kader voor het provinciaal stedelijk beleid. In het lopende
provinciale programma #Brabant is het uitgangspunt dat stedelijkheid in Noord-Brabant meer omvat
dan het grondgebied van de B5-steden. Doel van #Brabant is dan ook om de samenhang tussen
ruimte en infrastructuur in heel stedelijk Noord-Brabant te versterken. Hierbij gaat het er om
ruimtelijk-economisch sterke plekken van internationaal, nationaal en regionaal belang verder te
versterken met een verbetering van de bereikbaarheid. Omgekeerd kunnen sommige plaatsen door
een goede bereikbaarheid kansrijk zijn voor verdere ruimtelijke ontwikkeling, zoals nu bijvoorbeeld
rondom een aantal huidige Brabantse intercitystations. Hoewel alle huidige plekken van
(inter)nationaal ruimtelijk-economisch belang binnen of vlakbij de vijf grote steden liggen, is dit voor
de toekomst en op (inter)regionaal niveau niet noodzakelijk het geval (Interview H; Royal Haskoning
2012; Aalst 2004).
Ook kleinere Brabantse gemeenten zien het belang in van lobby bij de provincie, het Rijk of de
Europese Unie via het stedelijk kader van BrabantStad. Omgekeerd beschouwt de provincie de B5steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg als vertegenwoordiger van de
regio’s

rondom

die

steden,

terwijl

dit

nergens

formeel

is

vastgelegd.

Terwijl

het

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, dat met haar basis in Zuidoost-Brabant, als gevolg van
wettelijke bevoegdheden ten aanzien van verkeer en vervoer, zelf ook deelneemt aan een deel van
de werkgroepen in het kader van BrabantStad, is de regionale samenwerking in andere delen van de
provincie nog van relatief recente datum. Om de steeds complexere en dynamischere vraagstukken
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aan te kunnen pakken, geven veel van de informanten aan dat het belang van deze samenwerking in
BrabantRegio’s in de toekomst zal blijven toenemen. In deze verbanden en, daarmee ook in
BrabantStad, zal het belang van enkel de B5-steden afnemen en zal het meer gaan over stedelijkheid
in een regionaal georganiseerde provincie Noord-Brabant (Interview C, H en J).
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6

Synthese - Territorium, netwerk en BrabantStad

Na de analyse uit de vorige hoofdstukken vormt dit hoofdstuk een slotbeschouwing voorafgaand aan
de conclusie. In paragraaf 6.1 worden wil en noodzaak om samen te werken besproken. Daarop volgt
in een tweede paragraaf een uitwerking van de dimensies in het eerder gevormde conceptueel
model op hoofdlijnen. Tot slot wordt in paragraaf 6.3 nogmaals de blik gericht op een mogelijke
toekomst voor BrabantStad in het bijzonder, maar ook het stedelijk netwerk in het algemeen.

6.1

De wil en noodzaak om samen te werken

Goede regionale samenwerking is een kwestie van welbegrepen eigen belang: pas op termijn valt te
zien dat juist “het in de kracht zetten van de ander” veel krachtiger kan zijn voor de eigen positie
(Interview J). Als partijen samenwerken, moeten ze hun eigen belang op de korte termijn opzij
kunnen zetten voor de belangen van een ander, omdat die ander het geheel sterker kan maken.
Sterker nog: als het eigen belang van de partijen bij de samenwerking groter is, werkt de
samenwerking ook beter (Interview G). Een geheel kan meer zijn dan de som der delen, omdat de
steden dan van elkaars kwaliteiten kunnen profiteren. Samenwerking is een kwestie van
langzamerhand groeiend vertrouwen (Interview A). De opbouw daarvan kost veel tijd en moeite,
maar kan ook vrij gemakkelijk weer afbrokkelen, tenzij zaken onderling steeds goed worden
uitgesproken.
In bovenstaand stuk staan enkele gedachten van de informanten in en rondom BrabantStad over wat
samenwerking tussen overheden tot een succes kan maken. Het kernbegrip daarbij is het moeilijk
tastbaar te maken begrip vertrouwen, dat in goede samenwerking langzaam opgebouwd en
vervolgens in regelmatig terugkerend overleg onderhouden wordt. Verschillende informanten (o.a.
Interview C, F en H) geven dan ook aan dat, zoals ook al naar voren kwam in hoofdstuk 4, uiteindelijk
goede sociale relaties en vertrouwen tussen mensen bij samenwerking minstens even belangrijk zijn
als meer structurele factoren die verderop in dit hoofdstuk aan de orde komen.
Van der Veer (1997) merkt hierbij op dat de keuze tussen gecoördineerde bestuurlijke samenwerking
en fragmentatie door concurrentie een politieke en geen functionele is. Er moet een zekere politieke
wil bij de partnerorganisaties bestaan om samen te werken en dat staat los van de vraag in welke
mate er functioneel-economische relaties bestaan. Enige samenhang op functioneel vlak kan helpen,
net als een gedeelde (culturele) identiteit, maar politieke wil en onderling vertrouwen zijn minimaal
even cruciaal.
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In BrabantStad lijkt de politieke wil en gedeelde identiteit onder bestuurders aanwezig, maar de
onderlinge functioneel-economische relaties zijn minder sterk ontwikkeld, zeker tussen Oost- en
West-Brabant. Hoe groot het onderling vertrouwen is, is moeilijk te zeggen op basis van een negental
interviews.
Een Brabantse identiteit bestaat uit een van oudsher gedeelde katholieke achtergrond en sinds meer
dan tien jaar uit een groeiend bewustzijn van endogene economische kracht, mede een gevolg van
relatief sterke onderlinge persoonlijke relaties tussen Brabantse bestuurders in overheid en
bedrijfsleven. De wil om van ‘achterland’ een ‘voorland’ te worden en zich zo te bewijzen als tweede
economisch kerngebied van Nederland na de Randstad speelt ook een rol. Een Brabantse identiteit is
aanwezig bij bestuur en burgers en hoeft dus niet te worden geconstrueerd. Deze identiteit wordt
gedeeld in de hele provincie door inwoners van zowel de dorpen als de steden, en bestaat naast een
identiteit gekoppeld aan de eigen woon- of geboorteplaats en BrabantRegio. Vanuit het stedelijk
netwerk BrabantStad is geprobeerd om ook een ‘BrabantStedelijke’ identiteit te vormen, maar dat is
niet gelukt (Interview D, E en H; Zonneveld & Verwest 2005; zie over identiteitsconstructie verder:
Terlouw 2009).
Zeker is verder dat elke stad probeert voor zichzelf zo veel mogelijk binnen te halen in de
samenwerking (Interview G). Dit is een logisch gevolg van het feit dat vertegenwoordigers van steden
en provincie in het netwerk zowel ambtelijk als bestuurlijk uiteindelijk alleen verantwoording
schuldig zijn aan de eigen organisatie en gemeenteraad/Provinciale Staten.
Verschillende informanten vertellen echter ook over de noodzaak voor gemeenten om samen te
werken. Geen enkele gemeente kan immers (meer) alles op eigen kracht regelen. “Eigen prioriteiten
komen eerst, maar samenwerking is vooral nodig om zaken te regelen die je niet zelf voor elkaar kunt
krijgen” (Interview C). Bij elke ambitie zoeken overheden naar de maat der dingen: op wijkniveau,
alleen, met z'n tweeën, met stad en regionale gemeenten, soms met verschillende steden of soms
zelfs met de hele provincie. Overheden kiezen zelf steeds voor een andere positionering en schaken
op voortdurend wisselende tafels (Interview B). “Het is altijd de kunst om echt het optimum te halen
in elkaar wat gunnen, samen dingen te realiseren, waar je anders geen van allen zelf aan toe was
gekomen” (Interview A).
Er is dus zowel sprake van een wens als een noodzaak tot samenwerking. Het stedelijk netwerk
BrabantStad is slechts één van de vele samenwerkingsverbanden waarbij gemeenten en provincie in
Noord-Brabant anno 2012 bij betrokken zijn. Het netwerk houdt echter wel al ruim 10 jaar stand met
voortdurend dezelfde partners – alleen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven is
langzamerhand op meer terreinen betrokken geraakt – en is zowel voor de steden als de provincie

90

Bas van der Ploeg: BrabantStad – Een netwerk van steden en provincie in Noord-Brabant
een belangrijk verband. Voor de steden, omdat ze door gezamenlijk op te trekken als middelgrote
steden – middelgroot in de Nederlandse context – samen bij de provincie, het Rijk, maar ook de
Europese Unie de stem kunnen hebben van een grote stad. Voor de provincie, omdat ze op deze
wijze invloed blijft houden op de steden.
Hoewel BrabantStad bij sommigen het doembeeld oproept van een ondemocratische extra regionale
bestuurslaag (zie o.a. Ullenbroeck 2012 in de West-Brabantse BN/De Stem; De Leeuw 2011 in het
Eindhovens Dagblad) is juist met de keuze voor vrijwillige samenwerking in een stedelijk netwerk
zelfstandigheid en democratische verantwoordelijkheid van steden en provincie zelf behouden.
Natuurlijk leidt deze vrijwilligheid ertoe dat niet alle voorgenomen beleid in het kader van een
onderling afgestemde strategie voor de langere termijn tot realisatie komt in concrete projecten. Het
Projectbureau BrabantStad heeft immers zelf geen andere middelen dan het samenwerkingsproces
goed te organiseren en de samenwerkende partijen te overtuigen door middel van communicatie.
Wel kunnen partijen elkaar, op basis van het onderling opgebouwde vertrouwen, houden aan
gemaakte afspraken. Dat toch het beeld van een bestuurslaag ontstaat, is ook niet vreemd. Veel
overleg in het kader van BrabantStad is niet openbaar en is voor de meeste raads- en Statenleden al
lastig te volgen, laat staan voor de Brabantse burger. Zij zijn immers vooral bekend met en
geïnteresseerd in de situatie in de eigen gemeente of provinciale organisatie en minder met die van
andere gemeenten. Het gebrekkige begrip van BrabantStad bij de burger kan problematisch zijn voor
het begrip dat de burger heeft voor het bestaan van BrabantStad, en daarmee voor het politieke
draagvlak.
Daarnaast draagt BrabantStad net als andere regionale samenwerking van gemeenten en provincie
bij aan een beeld van ‘bestuurlijke drukte’. Ook dit wordt als iets negatiefs gezien: er is voortdurend
overleg in allerlei verbanden tussen ambtenaren en bestuurders van verschillende gemeenten en de
provincie. Dit wekt de indruk dat er alleen maar wordt vergaderd en er niets gebeurt, terwijl de
gemeenten en de provincie elkaar juist nodig hebben om hedendaagse maatschappelijke
vraagstukken aan te pakken die elk hun eigen ruimtelijke kenmerken hebben (de vraagstukken
hebben eenzelfde ruimtelijke variatie als de ruimtelijke organisatieprincipes in het conceptueel
model in paragraaf 6.2; Teisman 2006). Eén van de informanten (Interview H) geeft aan dat
‘bestuurlijke drukte’ ook een kwaliteit kan zijn, mits alle overleg uiteindelijk ook leidt tot strategieën,
plannen en uitvoeringsprojecten.
Als er helemaal geen overleg plaats zou vinden, vaart iedere gemeente een eigen koers in haar beleid
en heeft ze eigen contacten met de provincie, het Rijk en zelfs de Europese Unie. In deze situatie
kunnen problemen zich dan van de ene gemeente naar de andere buurgemeente verplaatsen of er
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zelfs op worden afgewenteld. Ook worden de kansen om van elkaar te leren en gezamenlijk sterker
te staan ten opzichte van hogere overheden zo niet benut (Interview J; Saris et al. 2011; Teisman
2006). Een situatie van onderlinge non-communicatie is overigens wat anders dan ‘bestuurlijke rust’:
in dat geval is er wel overleg en duidelijkheid over de verdeling van de verantwoordelijkheden. Het
risico bestaat echter dat de vele integrale, grensoverschrijdende en grensverleggende vraagstukken
op deze manier niet worden aangepakt.

6.2

Uitwerking van een conceptueel model

Hieronder wordt de analyse van de situatie in en om BrabantStad geconfronteerd met het aan het
eind van hoofdstuk 3 ontwikkelde conceptueel model rond het begrip ‘stedelijk netwerk’. De eerder
benoemde hoofddimensies worden verder uitgewerkt, specifiek voor BrabantStad en meer generiek
voor het ‘stedelijk netwerk’. Het generieke conceptueel model voor elk van de dimensies blijft op
deze wijze zo open en dynamisch dat het ook vrij gemakkelijk kan worden toegepast op andere
vormen van samenwerking tussen overheden.
Eerst worden echter de belangrijkste bestuurlijke samenwerkingsverbanden in Noord-Brabant, zoals
die naar voren kwamen in hoofdstuk 4 en vooral in hoofdstuk 5, in de schematische weergave uit
hoofdstuk 3 van het Huis van Thorbecke met uitbouw op de regionale verdieping gezet. Belangrijk is
op te merken dat het hier gaat om samenwerking tussen overheden onderling en dat de invloedrijke
regionale samenwerking tussen overheden, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen – in
het bijzonder in de Zuidoost-Brabantse Brainport – dus buiten beschouwing blijft. In de visualisatie
van het bestuurlijke Huis met regionale uitbouw (in figuur 6.1) zijn wel opgenomen: het stedelijk
netwerk BrabantStad en de regio’s in het kader van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ evenals
de plusvariant van die wet, waarvan de deelnemende gemeenten samen het gehele grondgebied van
de provincie Noord-Brabant omvatten. Elk van de Brabantse gemeenten is sinds een paar jaar bij één
van die vier regionale verbanden aangesloten. Bovendien is in elk van deze verbanden één stad
betrokken die ook deelneemt aan BrabantStad – in Zuidoost-Brabant bij het Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven (SRE) zijn dat er zelfs twee. Bij gebrek aan een officiële overkoepelende term is er,
vanwege deze verbinding met BrabantStad, voor gekozen deze verbanden ‘BrabantRegio’s’ te
noemen. Naast het SRE zijn dat de Regio West Brabant (RWB), het Hart van Brabant (HvB, ook
bekend als Midden-Brabant) en Noordoost Brabant (NOB).
In dit onderzoek staat de spanning tussen netwerk en territorium bij het fenomeen ‘stedelijk
netwerk’ centraal. De begrippen ‘netwerk’ en ‘territorium’ maken deel uit van de ruimtelijke
dimensie (I) in het conceptueel model op hoofdlijnen (zie figuur 6.2; Dit figuur is gelijk aan figuur 3.4,
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maar voor de overzichtelijkheid opnieuw opgenomen). Beide begrippen zijn te omschrijven als
principes van ruimtelijke organisatie. Eerst wordt echter dieper ingegaan op de andere dimensies die
onlosmakelijk met de ruimtelijke verbonden zijn, maar ten behoeve van de analyse afzonderlijk
worden besproken. Dit zijn organisatie (II), tijd (III) en principes (IV). De dimensies ‘organisatie’ en
‘tijd’ vormen ook de basis van de structuur van hoofdstukken 4 en 5. De ruimtelijke dimensie komt
impliciet overal in de tekst terug, maar wordt hieronder expliciet benadrukt besproken.
Vanuit een kwalitatieve benadering is vooral aandacht besteed aan het ‘stedelijk netwerk’ in de
praktijk en niet aan de manier waarop het ‘stedelijk netwerk’ als concept gebruikt wordt om
samenhang tussen steden analytisch te duiden. Evenmin is de nadruk gelegd op de manier waarop
het concept ‘stedelijk netwerk’ een verschillende invulling kan krijgen in het planologisch beleid.
Voor een benadering van het ‘stedelijk netwerk’ als analytisch en planconcept wordt verwezen naar
het proefschrift van Van Duinen (2004) en de studie van Zonneveld & Verwest (2005).
Figuur 6.1 Het Huis van Thorbecke en de samenwerking in Noord-Brabant

De bestuurlijke structuur van Nederland met aanvulling op het subprovinciale regionaal niveau toegepast op de specifieke
situatie in de provincie Noord-Brabant. Voor een toelichting van de gebruikte afkortingen wordt verwezen naar de
hoofdtekst. De BrabantRegio’s zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten. Bij het SRE is er ook een directe relatie met
het Rijk. BrabantStad is een samenwerking van de stedelijke gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Vergelijk ook de
algemene situatie met regionale uitbouw in Nederland in figuur 3.3.
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Figuur 6.2 De hoofdlijnen van een conceptueel model rond het begrip ‘stedelijk netwerk’

Ruimte
I

Tijd
III

Stedelijk netwerk
Organisatie
II

Principes
IV
In dit conceptueel model zijn vier dimensies onderscheiden rond het begrip ‘stedelijk netwerk’. Het ‘stedelijk netwerk’ is
een organisatievorm (II) met directe en indirecte betrokkenen, die zich verhouden tot ruimte (I) en tijd (III) met inhoudelijke
principes (IV) als grondslag.

6.2.1 Dimensie IV - Onderliggende principes
De vierde, principiële dimensie van het stedelijk netwerk wordt in dit onderzoek als gegeven
beschouwd en is daarom niet verder in een deelmodel uitgewerkt. De principes die ten grondslag
liggen aan het stedelijk netwerk zijn echter wel van belang om het samenwerkingsverband te
begrijpen. BrabantStad past net als alle andere stedelijke netwerken in Nederland in de bredere
trend om sinds de jaren ’80 overheidsinvesteringen in sterke punten te stellen boven een
evenwichtige (her)verdeling. Het gaat, ook bij BrabantStad, om het versterken van de economische
concurrentiekracht van het gebied door investeringen in de versterking van sterke plekken. Andere
stedelijke netwerken in Nederland, maar zeker ook binnen de Europese Unie, en zelfs in de hele
wereld, worden hierbij als concurrent beschouwd. Interessant hierbij in specifieke zin is ook welke
verschillende omschrijvingen informanten geven voor BrabantStad (zie paragraaf 4.1.2; Interview H
en J; Zonneveld & Verwest 2005; Brenner 2004).
De deelnemende organisaties concurreren gezamenlijk met andere stedelijke netwerken en
samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd kan elke vorm van regionale
samenwerking en dus ook het stedelijk netwerk worden beschouwd als een poging om door
afstemming en afspraken binnen een nieuwe vorm van ruimtelijke organisatie onderlinge
concurrentie tussen de samenwerkende partijen te verminderen. In termen van Neil Brenner (2004)
die de ruimtelijke (re)organisatie van het bestuur in Noordwest-Europa onderzocht, is het stedelijk
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netwerk een ‘new state space’, te vertalen als een ‘nieuwe vorm van ruimtelijke organisatie van de
overheid’. Waar het stedelijk netwerk als geheel hard concurreert met de buitenwereld, proberen de
partijen door elkaar met vertrouwen onderling wat te gunnen een zo eerlijk mogelijke verdeling
binnen het stedelijk netwerk te bereiken (ibid.).
Het is echter de vraag of deze wens tot onderlinge verdeling die door de partners binnen een
netwerk wordt uitgesproken ook in praktijk wordt gebracht (ibid.). Na de keuze om enkel in
Eindhoven olympisch zwembad als een topvoorziening te realiseren, doen in BrabantStad
voorbeelden als de kwestie rond de ‘megamall’ en de schaatsbanen anders vermoeden. De steden
beconcurreren elkaar wel degelijk onderling bij dit soort voorzieningen die in elke stad zouden
kunnen komen, maar door benodigd minimaal draagvlak en onderlinge nabijheid van de steden niet
in elke aan het stedelijk netwerk deelnemende stad passen. Enerzijds is in het kader van BrabantStad
fors (1,4 miljard euro) in projecten geïnvesteerd en dat is een bijzondere prestatie voor een
samenwerkingsverband in Nederland. Anderzijds lijken deze projecten vooral te leiden tot een
versterking van elk van de steden afzonderlijk en soms van de bijbehorende stedelijke regio, maar de
meeste projecten dragen niet aantoonbaar bij aan werkelijke herverdeling binnen of zelfs aan de
versterking van het netwerk als geheel (zie ook paragraaf 4.3; Interview D, E en G).
6.2.2 Dimensie III - Tijd
Net als elk fenomeen is ook het stedelijk netwerk niet statisch, maar aan een bepaalde dynamiek
onderhevig. Het sociaal geconstrueerde concept ‘stedelijk netwerk’ verandert snel als analytisch
concept, als beleidsconcept en in de beleidspraktijk. Zoals aangegeven, wordt hier alleen aandacht
besteed aan de beleidspraktijk. De dimensie ‘tijd’ (zie figuur 6.3 verderop) kan worden
onderverdeeld in ‘verleden’ en ‘toekomst’. Omdat het onmogelijk is het heden te analyseren – zodra
iets onder woorden is gebracht, behoort het immers al tot het recente ‘verleden’ – is dit als
kerncategorie weggelaten uit het model. Om het stedelijk netwerk in de praktijk goed te kunnen
begrijpen is ook kennis nodig van historische achtergrond (het ‘verleden’) en van een visie op de
‘toekomst’.
Het ‘verleden’ bestaat uit de categorie ‘ voorgeschiedenis’, waarin duidelijk wordt wat er voorafging
aan de totstandkoming van het stedelijk netwerk. Vervolgens wordt in de categorie ‘ontstaan’
ingegaan op het besluit tot en de introductie van het stedelijk netwerk. Daarnaast komen momenten
in het verleden van het samenwerkingsverband aan de orde die soms op het moment zelf al, maar
vooral achteraf, kunnen worden gezien als bepalend voor het karakter van de samenwerking in de
categorie ‘ijkpunten/kantelmomenten’. Deze verandermomenten zijn direct verbonden met de
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belangrijkste ‘resultaten’ van het samenwerkingsverband, maar komen daarmee niet noodzakelijk
overeen.
Natuurlijk is de ‘toekomst’ niet vooraf te analyseren, maar kan slechts worden uitgegaan van
geplande of door informanten verwachte ontwikkelingen. Deze worden beïnvloed door
gebeurtenissen in en gedachten op basis van het ‘verleden’. Twee categorieën zijn hierbij van belang,
namelijk het ‘voortbestaan’ van het netwerk zelf, in de huidige of een gewijzigde vorm van
organisatie, en de strategische en inhoudelijke ‘doelen’. Deze ‘doelen’ kunnen zowel in het kader van
het stedelijk netwerk worden gesteld, als door betrokkenen worden nagestreefd.
De tijdsdimensie is specifiek voor BrabantStad expliciet eerder aan de orde gekomen in paragraaf 4.1
‘Achtergrond van BrabantStad’ en paragraaf 5.5 ‘De toekomst: een netwerk in verandering’. De
toekomst komt ook terug in de reflectie in paragraaf 6.3. Impliciet komt deze dynamische dimensie
uiteraard overal in de analyse terug.
Figuur 6.3 Conceptueel deelmodel – Uitwerking van de dimensie tijd (III)

Voorgeschiedenis
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Dit deelmodel van de dimensie ‘tijd’ uit het conceptueel model op hoofdlijnen onderscheidt de kerncategorieën ‘verleden’
en ‘toekomst’. De eerstgenoemde kerncategorie wordt onderverdeeld in de volgende categorieën: ‘voorgeschiedenis’,
‘ontstaan’, ‘ijkpunten/kantelmomenten’ en ‘resultaten’ van het stedelijk netwerk. Van deze categorieën hangen de laatste
twee expliciet met elkaar samen en zijn regelmatig, maar niet altijd, gelijk aan elkaar. De kerncategorie ‘toekomst’ wordt
onderverdeeld in ‘voortbestaan’ en ‘doelen’ van het ‘stedelijk netwerk’.
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6.2.3

Dimensie II - Organisatie

De tweede ‘organisatorische’ dimensie (zie voor een generieke schematische uitwerking verderop
figuur 6.4) heeft betrekking op de kern van wat een ‘stedelijk netwerk’ is, namelijk een ruimtelijke
organisatievorm. De ‘organisatie’ bestaat uit een ‘interne structuur’ en ‘samenwerkende partijen’.
Deze kerncategorieën zijn in de generieke modelweergave niet verder uitgewerkt. Bij de interne
structuur is niet alleen de opbouw van de interne organisatie van het stedelijk netwerk van belang,
maar ook de frequentie waarin en de manier waarop wordt samengewerkt. De samenwerkende
partijen verschillen vanzelfsprekend per stedelijk netwerk.
Buiten de ‘organisatie’ van het stedelijk netwerk, maar binnen de ‘organisatorische’ dimensie, wordt
de kerncategorie ‘externe partijen’ onderscheiden. Deze partijen kunnen wel in algemene zin worden
benoemd. Het gaat om ‘hogere overheden’, ‘bestuurlijke regio’s’, ‘het bedrijfsleven’, ‘burgers’ en
‘samenwerkingsverbanden’. Opvallend afwezig in dit model zijn maatschappelijke belangengroepen,
zoals natuur- en milieuorganisaties. Deze blijken bij het stedelijk netwerk nauwelijks een directe rol
te spelen. Wel hebben ze contact met de samenwerkende partijen en andere externe partijen. Als bij
het ‘stedelijk netwerk’ overleg over strategie en de hoofdlijnen van het beleid plaatsheeft, gaat dit
doorgaans aan hen voorbij. Zodra dit vertaald wordt naar realisatie met concrete projecten, dan
worden maatschappelijke belangen geraakt. Op dat moment komen ze in actie en worden ze er
actief bij betrokken.
‘Hogere overheden’ hebben grote invloed op het ‘stedelijk netwerk’: beleidsinhoudelijk, maar
daaraan gerelateerd vooral financieel. Het ‘stedelijk netwerk’ als geheel en de daarin
samenwerkende organisaties zijn in Nederland voor hun inkomsten voor het overgrote deel
afhankelijk van de rijksoverheid en, in toenemende mate, de Europese Unie. Hiermee hangt samen
dat steden en provincies bij inhoudelijke inkadering van hun beleid anticiperen op en gebruik maken
van hoofdlijnen en concepten uit het beleid van hogere overheden (Zonneveld & Verwest 2005).
Voor stedelijke gemeenten in een stedelijk netwerk is ook een provincie een hogere overheid.
Hoewel ze in de structuur van het stedelijk netwerk gelijkwaardige partners zijn, is een provincie via
het kader van het stedelijk netwerk een belangrijke financier van (vooral stedelijke) projecten. Dit
deel van de ‘organisatorische’ dimensie van het stedelijk netwerk kan niet los gezien worden van het
belang van de kerncategorie ‘schaalniveau’ uit de ‘ruimtelijke’ dimensie in het Huis van Thorbecke
met regionale uitbouw (zie paragraaf 6.2.4, voor de generieke situatie figuur 3.3, en specifiek voor
BrabantStad figuur 6.1).
Uiteraard staan de samenwerkende partijen ook afzonderlijk zelfstandig in relatie tot (een deel van)
dezelfde (en andere) externe partijen. Bij bestuurlijke regio’s spelen steden uit het netwerk immers
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een centrale rol. Ook zijn er eigen contacten met hogere overheden en neemt elk van de
samenwerkingspartners

uit

het

stedelijk

netwerk

deel

aan

andere

bestuurlijke

samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn contacten met het bedrijfsleven, maar ook met
maatschappelijke belangengroepen op het stedelijke, en in toenemende mate ook het regionaal,
niveau sterker verankerd dan bij het stedelijk netwerk. Tot slot is er nauwelijks een directe relatie
tussen de organisatie van het stedelijk netwerk en de burger. Deze relatie wordt indirect
onderhouden via politieke vertegenwoordiging bij de samenwerkingspartners. Bestuurders leggen
‘politieke verantwoordelijkheid’ af aan gemeenteraden en Provinciale Staten. Deze controlerende
volksvertegenwoordiging is direct gekozen door de burgers.
Figuur 6.4 Conceptueel deelmodel – Generieke uitwerking van de organisatorische dimensie (II)

€

Hogere
overheden
Bestuurlijke
regio's

Organisatie
Interne
structuur

Externe
partijen

Samenwerkende
partijen

Bedrijfsleven

Burgers
Samenwerkingsverbanden

Politieke
verantwoordelijkheid
Dit deelmodel van de dimensie ‘organisatie’ uit het conceptueel model op hoofdlijnen onderscheidt de kerncategorieën
‘interne structuur’ en ‘samenwerkende partijen’. Daarnaast is er de kerncategorie ‘externe partijen’ die in verbinding staat
met de organisatie van het stedelijk netwerk als geheel en samenwerkende partijen afzonderlijk. De kerncategorieën
‘interne structuur’ en ‘samenwerkende partijen’ zijn in dit generieke model niet verder uitgewerkt. De kerncategorie
‘externe partijen’ is opgedeeld in vijf categorieën: ‘hogere overheden’, ‘bestuurlijke regio’s’, ‘bedrijfsleven’, ‘burgers’ en
‘samenwerkingsverbanden’. Van de ‘hogere overheden’ loopt een financieringsstroom, gesymboliseerd met een euroteken,
naar de ‘organisatie’ van het ‘stedelijk netwerk’ als geheel en naar de ‘samenwerkende partijen’ afzonderlijk. De
‘samenwerkende partijen’ leggen uiteindelijk ‘politieke verantwoordelijkheid’ af aan de ‘burgers’, ook over de organisatie
als geheel.
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Dit generieke model voor de organisatie-dimensie van het stedelijk netwerk kan ook specifiek voor
BrabantStad worden ingevuld (zie figuur 6.5). De ‘interne structuur’ is vederlicht (zie ook paragraaf
4.2.1) en bestaat uit vrijwillige afspraken tussen de ‘samenwerkende partijen’ met daarbij het
programmabureau BrabantStad als spin in het web (Interview D). Van belang bij de structuur is
verder dat het programmabureau en de samenwerkende partijen met enige regelmaat
‘evenementen’ creëren, waarin het bestaan van BrabantStad bevestigd en inhoudelijk vormgegeven
wordt (Paasi 1991). De belangrijkste van deze evenementen zijn de B5-dinsdagen, waarop veel
overleg geconcentreerd wordt. Ook maakt BrabantStad gebruik van een ‘logo’ waarin de
verbondenheid van het stedelijk netwerk is verbeeld (zie verderop figuur 6.6), een regelmatig
bijgewerkte website met nieuws en achtergronddocumenten, beleidsstrategieën en jaarverslagen
(Interview D).
De samenwerkende partijen zijn de provincie Noord-Brabant en de B5-steden Breda, Eindhoven,
Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Ook vertegenwoordigers van het Samenwerkingsverband
Eindhoven zijn regelmatig aanwezig bij een overleg in het kader van BrabantStad. ‘Interne structuur’,
‘samenwerkende partijen’ en daarmee samenhangende ‘interne kwesties’ vormden het onderwerp
van hoofdstuk 4 met een benadering van het stedelijk netwerk BrabantStad als organisatie van
binnenuit.
Ook ‘externe partijen’ kunnen verder worden gespecificeerd. Een benadering van het stedelijk
netwerk BrabantStad als organisatie van buitenaf, waarin verscheidene externe partijen
achtereenvolgens aan de orde kwamen, was het onderwerp van hoofdstuk 5. De Europese Unie en
het Rijk vormen samen de ‘hogere overheden’ ten opzichte van het stedelijk netwerk (zie voor een
uitwerking paragraaf 5.3). De financiële relatie is dezelfde als hierboven besproken bij het generieke
model. Daarbij moet net als bij dat model worden aangetekend dat buiten het stedelijk netwerk,
waarin provincie en steden gelijkwaardig zijn, de steden financieel in veel gevallen ondergeschikt zijn
aan de provincie. Vervolgens is de categorie ‘bestuurlijke regio’s’ ingevuld als BrabantRegio’s
(uitgebreid besproken in paragraaf 5.1). In deze regionale gebieden werkt steeds een B5-stad, of in
het geval van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven twee B5-steden, samen met
voorstedelijke en landelijke gemeenten. Uitgangspunt van de provincie lijkt te zijn dat de steden in
de regio afspraken uit BrabantStad bediscussiëren met de regiogemeenten. Die discussie heeft in
ieder geval achteraf plaats en zeker niet altijd vooraf, en de verhouding tussen het stedelijk netwerk
BrabantStad en de BrabantRegio’s is niet expliciet duidelijk (Interview C, E en F).
Iets soortgelijks geldt voor het bedrijfsleven dat georganiseerd is op het niveau van en samenwerkt
met de BrabantRegio’s, en regionale instellingen voor onderzoek en onderwijs, in ‘triple helix-regio’s’
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(zie ook paragraaf 5.3.1). Het bedrijfsleven werkt echter niet direct samen met het stedelijk netwerk.
De verhouding tussen BrabantStad en de triple helix-regio’s is dat ze elkaar wat betreft hun plannen
niet in de weg zitten en waar mogelijk ondersteunen, maar er is zeker ook geen expliciete koppeling
(Interview G en H). Ook het contact tussen BrabantStad, dat als organisatie zelf vrij klein is (zie
paragraaf 4.2.1), en andere samenwerkingsverbanden verloopt voornamelijk via de provincie en de
steden. Tot slot is ook de relatie met de burger georganiseerd via politieke verantwoordelijkheid bij
de samenwerkende gemeenten en provincie.
Figuur 6.5 Conceptueel deelmodel – Uitwerking van de organisatorische dimensie (II) voor BrabantStad
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Het deelmodel van de dimensie ‘organisatie’ in figuur 6.4 is hier ingevuld voor de situatie in BrabantStad. Voor een
beschrijving van het generieke deelmodel voor deze dimensie wordt naar die figuur verwezen. De kerncategorie ‘interne
structuur’ blijft staan, terwijl de ‘samenwerkende partijen’ zijn gespecificeerd in ‘provincie’ en ‘B5-steden’. De 5 ‘grootste’
steden van Noord-Brabant – Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg – vormen samen de B5-steden.
Daarnaast zijn ook een aantal categorieën horend bij de kerncategorie ‘Externe partijen’ nader gespecificeerd. Het gaat om:
‘hogere overheden’ met ‘EU’ (Europese Unie) en ‘Rijk’; ‘bestuurlijke regio’s’ waarvoor ‘BrabantRegio’s’ is ingevuld; en het
bedrijfsleven, met de regionale organisatie samen met overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in ‘triple helixregio’s.
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Figuur 6.6 Het logo van BrabantStad

Bron: BrabantStad 2012a.

6.2.4

Dimensie I - Ruimte

In het conceptueel model voor het ‘stedelijk netwerk’ is ‘ruimte’ de belangrijkste dimensie. Centraal
thema in dit onderzoek is immers de mate waarin er spanning bestaat tussen het territoriaal
georganiseerde lokale en provinciale bestuur en het ‘stedelijk netwerk’ als vorm van ruimtelijke
organisatie. Impliciet is de ruimtelijke dimensie steeds aanwezig, maar hoofdstuk 3, 4 en 5 zijn
opgebouwd vanuit de eerder behandelde dimensies ‘organisatie’ (6.2.3) en ‘tijd’ (6.2.2). Het is
immers moeilijk om een verhaal logisch en begrijpelijk vanuit een ruimtelijke invalshoek op te
bouwen. Chronologie – orde in de tijd – leent zich daar gemakkelijker voor (Soja 1996).
Organisatorisch is het in een netwerksamenwerking lastig om een grens te trekken tussen ‘intern’ en
‘extern’. In dit onderzoek worden de samenwerkende organisaties beschouwd als ‘intern’ bij het
‘stedelijk netwerk’. Zonder deelname van de samenwerkingspartners zou het ‘stedelijk netwerk’
immers niet bestaan. Tegelijkertijd zijn deze partijen natuurlijk maar voor een klein deel
daadwerkelijk direct bij de samenwerking vertegenwoordigd, een feit dat ook duidelijk naar voren
kwam in alle interviews. Het grootste deel van de ambtenaren en bestuurders – en dat geldt nog
sterker voor de controlerende politici – van de stedelijk-gemeentelijke en provinciale organisaties
krijgt enkel indirect te maken met het ‘stedelijk netwerk’ en zou dan ook kunnen worden beschouwd
als ‘externe partij’. In het onderzoek worden echter alleen organisaties waarvan niemand structureel
bij het maken van afspraken op meerdere beleidsterreinen in het kader van het stedelijk netwerk
betrokken is als extern beschouwd. Zij krijgen er enkel indirect mee te maken, actief in een rol van
adviseur of als gevolg van afspraken en keuzes in het stedelijk netwerk.
Bij het trekken van een grens tussen ‘intern’ en ‘extern’ moet echter ook duidelijk een onderscheid
worden gemaakt tussen de organisatorische en ruimtelijke dimensie. In ruimtelijke zin is de grens
tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ bij een stedelijk netwerk namelijk nog veel lastiger te trekken. ‘Ruimte’ is
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op zichzelf niet concreet en net als ‘tijd’ altijd een abstractie. In het alledaagse taalgebruik, en ook in
dit onderzoek, wordt met ‘ruimte’ meestal gedoeld op Cartesiaanse ruimte. Dat wil zeggen dat
ruimte (in de meeste gevallen) tweedimensionaal (en in sommige driedimensionaal) objectief
meetbaar is en grenzen duidelijk kunnen worden getrokken als ware het lijnen op de grond in het al
dan niet stedelijke landschap. Bij afspraken in een stedelijk netwerk is dit niet eenduidig te doen. Een
benadering van ruimte als af te bakenen territorium is immers slechts één van de mogelijkheden. In
het denken over het begrip ‘ruimte’ wordt een relationele benadering steeds belangrijker. Hierin
wordt ruimte gevormd in een netwerk van personen met organisaties en zelfs objecten (zie voor
meer over deze relationele benadering in geografie en planologie o.a. Boelens 2009; Murdoch 2006;
Massey 2005; Soja 1989).
In het conceptueel deelmodel voor de ruimtelijke dimensie van een ‘stedelijk netwerk’ vormt niet de
informatie uit de interviews de basis, zoals bij de andere dimensies. In plaats daarvan wordt
geprobeerd in de interviews gedane uitspraken in verband te brengen met een geografische theorie
van vier manieren om het begrip ‘ruimte’ te benaderen, namelijk ‘territorium’, ‘plaats/regio’,
‘schaalniveau’ en ‘netwerk’ (Jessop et al. 2008). Deze vier benaderingswijzen vormen ook de
kerncategorieën bij de ruimtelijke dimensie (zie figuur 6.7). Bij de ruimtelijke dimensie is gekozen
voor

een

dergelijke

meer

traditionele

wetenschapsbenadering

van

het

plaatsen

van

onderzoeksgegevens in een bestaand kader, omdat het ruimtebegrip van zichzelf een grote
abstractie kent die zich, zoals aangegeven, niet gemakkelijk in een concreet verhaal laat vertalen, in
tegenstelling tot het op zichzelf even abstracte begrip ‘tijd’ (Soja 1996). Ook vormt de spanning
tussen de begrippen ‘territorium’ en ‘netwerk’, die aan de ruimtelijke dimensie gekoppeld zijn, de
vooraf vastgelegde kern van het onderzoek.
Basis voor de kerncategorieën is het TPSN-kader [eigen vertaling van ‘TPSN-framework’, BP] uit een
artikel van Jessop et al. (2008) over sociaal-ruimtelijke relaties, ofwel de verschillende manieren
waarop mensen met ruimte omgaan. In het kader benoemen zij de volgende ruimtelijke
structureringsprincipes: ‘territorium’ (T), ‘plaats’ (P), ‘schaalniveau’ (S) en ‘netwerk’ (N). Jessop et al.
(ibid.) stellen dat elke geograaf in zijn of haar studies één of meerdere van deze
structureringsprincipes dynamisch zou moeten onderzoeken. Dat wil zeggen: er vanuit gaan dat ze
niet stabiel vastliggen, maar dat de invulling van elk van deze principes actief gebeurt door
betrokkenen en niet-betrokkenen. Het is praktisch ondoenlijk om dit idee consequent in het hele
onderzoek door te laten werken. Wel is in de tekst bewust zo nu en dan het sociaal-constructieve, en
daarmee dynamische, karakter van de ruimtelijke structureringsprincipes naar voren gebracht.
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Jessop et al. (2008) geven aan dat deze vier principes weliswaar belangrijk zijn voor het ruimtebegrip,
maar dat ze andere principes en benaderingen niet noodzakelijk uitsluiten. ‘Plaats’, en het daarmee
verbonden identiteitsgevoel, is in een onderzoek naar het stedelijk netwerk niet zo belangrijk, omdat
een ‘plaats’ op een te laag schaalniveau ligt. Daarom is ervoor gekozen dit in het model aan te vullen
met ‘regio’, als entiteit om een identiteit aan te koppelen van groter belang voor het ‘stedelijk
netwerk’. MacLeod en Jones (2007) beschouwen drie van de bovengenoemde principes, namelijk
territorium, netwerk en schaalniveau, overigens als een manier om het concept ‘regio’ te
beschrijven, terwijl hier gekozen is voor ‘regio’ als één van de structureringsprincipes van de ruimte.
Alvorens over te gaan tot verdere uitwerking van elk van de ruimtelijke structureringsprincipes /
kerncategorieën van de ruimtelijke dimensie van het stedelijk netwerk, is een waarschuwing van de
vooraanstaande Finse geograaf Anssi Paasi op zijn plaats. In een reactie op het ontwikkelde TPSNkader geeft hij aan dat de wereld te complex is om met een allesomvattend ruimtelijk kader te
kunnen worden geanalyseerd (Paasi 2008). Hoe problematisch ook, niettemin lijkt een dynamisch
gebruik van het TPSN-raamwerk toch een bewonderenswaardige poging om zo’n gestructureerde
ruimtelijke analyse mogelijk te maken.
Voor de eerdergenoemde Neil Brenner (paragraaf 6.2.1), tevens één van de opstellers van het TPSNkader (Jessop et al. 2008), is het dynamische karakter van ‘schaalniveau’ bij de organisatie en het
beleid van de overheid een centraal onderzoeksthema (Brenner 2009; 2004; 2001). Hij spreekt in dit
verband over ‘state spatial rescaling’, een verschuiving van verantwoordelijkheden over ruimtelijke
schaalniveaus bij de overheid, alsmede veranderingen van de schaalniveaus zelf. In de naoorlogse
verzorgingsstaat was het nationale schaalniveau voor organisatie van overheid en maatschappij
zodanig vanzelfsprekend het centrale niveau waaraan de andere niveaus (en dus ook het hogere
Europese schaalniveau) ondergeschikt waren dat nauwelijks werd stilgestaan bij het feit dat ook hier
ooit voor gekozen werd. De bestuurlijke structuur met drie verdiepingen in het Huis van Thorbecke
(zie ook figuur 3.1) paste hierbij. In de loop der jaren kwam er verandering in, in het bijzonder op het
regionaal niveau, zeker sinds het begin van de jaren ’80, nog eens versterkt in de jaren ’90 van de 20e
en het eerste decennium van de 21e eeuw. Net als in andere Noordwest-Europese landen
ontstonden tussen overheidsorganisaties op de duidelijk vastgelegde schaalniveaus allerlei soorten
samenwerkingsverbanden (Brenner 2004). Voor een bespreking van deze ontwikkeling in Nederland
wordt verwezen naar hoofdstuk 3.
Hier is van belang dat relatief nieuwe, regionale bestuurlijke regio’s, zoals de BrabantRegio’s, en
stedelijke netwerken, zoals BrabantStad, zijn geconstrueerd op een dynamisch veranderend
regionaal schaalniveau tussen gemeenten en provincie in. Maatschappelijke problemen en kansen
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kennen een zekere schaaldynamiek. Anders gezegd is er geen vooraf vaststaand schaalniveau waarop
ze zich voordoen. Met nieuwe vormen van regionale samenwerking op verschillende, eveneens
dynamische, schaalniveaus proberen overheden, zowel wat betreft de eigen organisatie als het
beleid, aansluiting te vinden en/of te houden bij de maatschappelijke dynamiek (Teisman 2006;
Brenner 2004).
Binnen de overheid is er bovendien hoofdzakelijk een decentraliserende tendens, dat wil zeggen om
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en in mindere mate de strategische vorming van beleid
over te hevelen van het nog altijd centrale nationale niveau naar andere niveaus. De meeste
verschuivingen gaan in de richting van de lokale overheden die, zoals naar voren kwam in hoofdstuk
3, zelf wel wat groter worden door een langzaam maar zeker proces van gemeentelijke herindeling.
Ook verschuiven nationale overheden bepaald strategisch beleid naar het supranationale niveau van
de Europese Unie. Naast het Rijk op het nationale schaalniveau krijgen dus ook overheden op
duidelijk en minder duidelijk gedefinieerde andere schaalniveaus verantwoordelijkheid voor beleid
dat inhoudelijk eveneens steeds minder aan de heldere onderverdeling in schaalniveaus uit het Huis
van Thorbecke gebonden is (ibid.).
Ook op het vlak van het begrip ‘territorium’ is er dynamiek. Als een gevolg van de versterkte
mondialisering, de wereldwijde verkleining van afstanden uitgedrukt in tijd en geld, en het
toenemend belang van een virtuele wereld op het Internet, is er sprake van deterritorialisering. Dit
betekent een afname van het belang van bepaalde territoria, door grenzen afgebakende gebieden.
Grenzen tussen vele territoria blijven echter bestaan. Ook worden nieuwe territoria gevormd en
daarmee nieuwe grenslijnen getrokken. Het is absoluut niet zo dat een toenemende mondialisering
de wereld grenzeloos maakt. Mondialisering leidt tot gelijktijdig voorkomende deterritorialisering en
reterritorialisering (Brenner 2004).
Bij een bestuurlijk samenwerkingsverband is ‘regio/plaats’ ogenschijnlijk de minst belangrijke van de
vier ruimtelijke structureringsprincipes uit het model. Het principe ‘regio/plaats’ gaat over de
identiteit die mensen ervaren en toekennen aan een bepaalde plek of in dit geval een regionaal
gebied. Zonder enig gedeeld gevoel van verbondenheid met een gebied is het lastig samenwerken.
Andersom kan aanwezigheid van een gedeelde identiteit onder bestuurders en bevolking helpen.
Specifiek voor BrabantStad (zie voor een uitwerking van de ruimtelijke dimensie voor BrabantStad
verderop figuur 6.8) lijkt op basis van de interviews een hoge mate van gedeelde identiteit aanwezig
ten aanzien van ‘Brabant’ als geheel, iets dat zelfs blijkt in de subtitel van het provinciale beleid in de
‘Agenda van Brabant’, namelijk dat het gericht is op ‘ons Brabant’ (Brabant 2010). ‘Brabant’ als regio
is niet noodzakelijk duidelijk begrensd, al lijkt enige koppeling aan het provinciale schaalniveau en
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het provinciale territorium logisch. Ook aan de verschillende BrabantRegio’s is een identiteitsgevoel
gekoppeld, maar dat lijkt minder sterk dan het gevoel voor ‘Brabant’ als geheel en verschilt
bovendien tussen de BrabantRegio’s onderling. Een onduidelijk territoriaal begrensd onderscheid
tussen Oost- en West-Brabant lijkt sterker ontwikkeld dan bijvoorbeeld de verbondenheid tussen
inwoners en bestuurders van verschillende gemeenten in (de uithoeken van) Noordoost-Brabant. In
de regio Noordoost-Brabant zijn immers minimaal vier verschillende kleinere regio’s verenigd: een
regio rond ’s-Hertogenbosch, een regio rond Oss, een regio rond Uden en Veghel en een regio rond
Boxmeer en Cuijk (Interview B en H, aangevuld met eigen observaties, BP).
Naast de genoemde ruimtelijke structureringsprincipes ‘schaalniveau’, ‘territorium’ en ‘plaats/regio’
is er het ‘netwerk’. Het ‘netwerk’ vormt de basis van het ‘stedelijk netwerk’ als ruimtelijke
organisatievorm. Typisch voor een samenwerking in de vorm van een netwerk is dat in theorie
schaalniveau, territorium en concrete plaats/regio opzij gezet worden. Alle partners zijn
organisatorisch gelijkwaardig binnen het netwerk en worden ondersteund door een bureau dat het
proces bewaakt en bevordert. Netwerken hebben per definitie een dynamisch karakter, omdat ze
vanuit de maatschappelijke dynamiek een noodzakelijk gebleken aanvulling vormen van de op een
bepaald moment bestaande stabiliteit bij de andere structureringsprincipes (Teisman 2006).
Op het dynamische, regionale schaalniveau van het stedelijk netwerk werken territoriaal
georganiseerde stedelijk-gemeentelijke en provinciale overheden in netwerkverband samen. Eerder
werd al geconstateerd dat betrokkenen binnen de samenwerkende overheden formeel alleen
ambtelijk en politiek verantwoording afleggen binnen de eigen, aan een bepaald grondgebied
gebonden, organisatie. De samenwerking lijkt daarmee beperkt tot het grondgebied van de
betrokken steden. De strategische keuzes die in het netwerk gemaakt worden ten aanzien van het
stedelijk beleid in een provincie hebben echter direct en indirect ook gevolgen voor gemeenten in de
regio’s rondom de direct bij het stedelijk netwerk betrokken steden, zoals bleek in de concrete
beschrijving van Roosendaal en Veldhoven in paragraaf 5.2. Daarom is het ook van belang dat
BrabantStad-zaken ook in de BrabantRegio’s besproken worden.
Dat, ten behoeve van het netwerk, de positie van de samenwerkende partijen voor de andere
ruimtelijke

structureringsprincipes

opzij

wordt

gezet,

betekent

niet

dat

schaalniveau,

plaatsgebonden/regionale identiteit, en territorium ook kunnen worden losgelaten. Aan een
bestuurlijke/politieke overheidsorganisatie is ook een bepaalde, dynamische, hiërarchische positie
op een schaalniveau verbonden. Ook ervaren burgers en bestuurders een gedeelde identiteit ten
aanzien van plaats, al kan het identiteitsgevoel ook verschillen tussen burgers en bestuurders. Die
plaatsgebonden identiteit mag dan in Noord-Brabant niet sterk ontwikkeld zijn, deze factor speelt in
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theoretische zin wel een rol bij het ‘stedelijke netwerk’. Evenals de, in Noord-Brabant wel bestaande,
regionale identiteit gekoppeld aan een provincie en/of gedeeltes daarvan.
Tot slot, en dat staat centraal in deze scriptie, is het netwerk via de bestuurlijke en politieke
verantwoordelijkheid bij de samenwerkende organisaties ook gebonden aan de territoria en grenzen
daarvan. In het netwerkverband wordt echter ook een nieuwe, dynamische vorm van territorium
gevormd dat, in ieder geval bij BrabantStad, weliswaar duidelijk begrensd is door de buitengrenzen
van de provincie, maar binnen de provincie is de situatie veel onduidelijker. Het is duidelijk dat het
grondgebied van de steden zelf de nadruk krijgt in het netwerk, maar ook daarbuiten heeft het
provinciaal stedelijk beleid gevolgen (Painter 2007; Teisman 2006).
Figuur 6.7 Conceptueel deelmodel – Generieke uitwerking van de ruimtelijke dimensie (I)

Ruimte
Regio/Plaats

Netwerk

KERN
Schaalniveau

Territorium

-- Europees
-- Nationaal
-- Provinciaal
Regionaal
-- Lokaal
Dit deelmodel van de dimensie ‘ruimte’ uit het conceptueel model op hoofdlijnen onderscheidt op basis van het TPSNkader van Jessop et al. (2008) vier structureringsprincipes als kerncategorieën van de ruimtelijke dimensie. Het gaat om
‘territorium’ (T), ‘netwerk’ (N), ‘schaalniveau’(S) en ‘regio/plaats’ (een uitgebreide P). Alleen de kerncategorie
‘schaalniveau’ is in het generieke model verder uitgewerkt met van hoog naar laag (in verticale zin; de begrippen ‘hoog’ en
‘laag’ zeggen niets over het belang van de verschillende schaalniveaus) ‘Europees’, ‘nationaal’, ‘provinciaal’, en ‘lokaal’, met
daarbij een ‘regionaal’ schaalniveau op een dynamische hoogte tussen ‘lokaal’ en ‘provinciaal’ in. Een ‘regionaal’
schaalniveau in deze zin staat centraal als ruimtelijk schaalniveau bij het stedelijk netwerk.
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Figuur 6.8 Conceptueel deelmodel – Uitwerking van de ruimtelijke dimensie (II) voor BrabantStad

Ruimte
-- Brabant
-- BrabantRegio's
BrabantStad

Schaalniveau

-- provincie
-- B5-steden

KERN

-- Europees
-- Nationaal
-- Provinciaal
Regionaal
-- Lokaal
Het deelmodel van de dimensie ‘ruimte’ in figuur 6.7 is hier ingevuld voor de situatie in BrabantStad. Voor een beschrijving
van het generieke deelmodel voor deze dimensie wordt naar die figuur verwezen. Bij ‘schaalniveau’ wordt gewerkt met
dezelfde glijdende schaalverdeling als in het generieke model. Daarbij is duidelijk, al is dat omwille van de leesbaarheid niet
in de figuur weergegeven, dat de provincie zich uiteraard op het provinciaal niveau bevindt, en de gemeenten op het lokale.
BrabantStad en de BrabantRegio’s bevinden zich ergens op een dynamisch regionaal niveau ertussenin. Bij ‘territorium’
gaat het om het begrensde grondgebied van de partners in het ‘stedelijk netwerk’: de ‘provincie’ en ‘B5-steden’ Breda,
Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Bij ‘netwerk’ is BrabantStad ingevuld. En tot slot bij ‘Plaats/Regio’
‘Brabant’ en de ‘BrabantRegio’s’.
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6.3

Reflectie

Voorafgaand aan de conclusie is het zinvol te bezien hoe het conceptueel model uit de vorige
paragraaf kan worden gerelateerd aan de praktijk in en rondom BrabantStad. Daarbij gaat de
aandacht achtereenvolgens uit naar transparantie en kaders om samenwerking mogelijk te maken,
en een mogelijke toekomst voor BrabantStad door een koppeling met de BrabantRegio’s. Het verhaal
wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor verder onderzoek.
Bij samenwerking van overheden, en dat geldt nog sterker als maatschappelijke partijen actief
worden betrokken, is en blijft de lastige vraag waar de verantwoordelijkheid voor gemaakte
afspraken precies ligt. Zoals eerder naar voren kwam, maken vrijblijvendheid en vrijwilligheid in de
samenwerking het bereiken van doelen mogelijk, maar dat leidt ook tot onduidelijkheid over de
verantwoordelijkheid.

Samenwerkingsnetwerken

botsen

met

de

territoriaal

gebonden

verantwoordelijkheid die een gemeente heeft. Maatschappelijke dynamiek en de daaraan verbonden
problemen en kansen leiden echter wel tot de wens en noodzaak om samen te werken (Interview C
en J; Chavannes 2009; Teisman 2006).
Om het hoe, wat en waarom van het in samenwerking gevormde overheidsbeleid toch politiek te
kunnen controleren wordt vaak opgeroepen tot ‘transparantie’ (Chavannes 2009). Om bij te dragen
aan een gemeenschappelijk belang en daarbij een evenwichtige uitruil van belangen mogelijk te
maken, moet onderling vertrouwen worden opgebouwd. Dat lukt echter niet als het hele
beleidsvormingsproces voortdurend transparant naar buiten wordt gebracht. Het terugkerend
gebruik van ‘achterkamertjes’ bij bijvoorbeeld formatieonderhandelingen is hier symptomatisch.
Eén van de informanten (Interview J) wijst er op hoe in de gemeente Veldhoven wordt omgegaan
met deze transparantie en het feit dat het hoe en waarom van elke samenwerking voor een
gemiddeld gemeenteraadslid moeilijk te volgen is, in het bijzonder als hij of zij deel uitmaakt van een
kleine fractie of zelfs een eenpersoonsfractie vormt. In de gemeenteraad wordt een kader opgesteld
waarin randvoorwaarden en te bereiken beleidsdoelen bij samenwerkingsverbanden worden
vastgelegd. De keuze van de samenwerkingsvorm, de samenwerkingspartners en het daadwerkelijke
samenwerken wordt zo veel mogelijk aan het bestuur overgelaten. Door de beleidsinhoudelijke
grenzen en randvoorwaarden uit het kader te bewaken, kan de gemeenteraad het bestuur
controleren bij haar samenwerking zonder het samenwerkingsproces zelf onnodig te hinderen.
Uiteraard kan een soortgelijk kader ook bij de provincie worden gehanteerd.
Het netwerkconcept botst weliswaar met de territoriaal georganiseerde verantwoordingsrelatie,
tegelijkertijd is het ‘stedelijk netwerk’ in de praktijk ook gebonden aan de territoria behorend bij de
samenwerkende partijen. Op deze manier gezien is het netwerk een dynamische vorm van
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territorium, gekoppeld aan het totaal van het gemeentelijk grondgebied van de deelnemende
partijen. Als het gaat om concrete ruimtelijke projecten, waarin afspraken gemaakt in het kader van
het stedelijk netwerk tot realisatie worden gebracht, is het grondgebied gekoppeld aan het netwerk
veel beperkter. Toch heeft juist de keuze voor projecten op een bepaalde plek ook een grote invloed
op andere plekken binnen en buiten het netwerk. Ontwikkeling en versterking van de ene plek
betekent niet automatisch dat andere plekken er ook op vooruitgaan, al is het ook waar dat met een
versterking van een bepaalde plek in de stad via werkgelegenheid of een beter niveau van
voorzieningen ook de belangen van de regio gediend kunnen worden.
In dit opzicht is de rol van een provincie als partner in het stedelijk netwerk een interessante: zij is
verantwoordelijk voor het grondgebied van de gehele provincie. In het geval van Noord-Brabant is
het oppervlak van alle B5-steden daarvan nog geen 10 procent (CBS 2013a). Daarbij moet worden
aangetekend dat een provincie in de meeste gevallen natuurlijk niet dezelfde gedetailleerde
ruimtelijke verantwoordelijkheid heeft als de gemeenten met hun bestemmingsplannen.
Tegelijkertijd maakt zeker de directe betrokkenheid van een provincie dat het netwerk niet ophoudt
bij de stedelijke gemeentegrenzen.
Binnen het stedelijk netwerk BrabantStad worden steden ook beschouwd als vertegenwoordiger van
een BrabantRegio. Elke Brabantse gemeente maakt deel uit van een dergelijke BrabantRegio, en
daarmee bestrijken deze bestuurlijke regionale samenwerkingsverbanden samen het gehele
grondgebied van de provincie11. Bij elk van de BrabantRegio’s (zie voor een beschrijving daarvan
paragraaf 5.1) is ook minimaal één van de BrabantStad-steden betrokken.
De relatie tussen BrabantStad en deze BrabantRegio’s, waarvan 3 van de 4 pas enkele jaren bestaan,
is niet duidelijk vastgelegd. Het is zinvol om deze koppeling duidelijker te maken. Dan kan immers
worden bereikt wat de provincie, volgens een informant (Interview H), met BrabantStad beoogde:
een provincie met sterke steden in sterke regio’s. Met het recente onderzoek in #Brabant zoekt de
provincie stedelijkheid in de combinatie van beter bereikbaar maken van sterke economische en het
economisch ontwikkelen van goed bereikbare plekken. Deze gebiedjes met kansen liggen niet
noodzakelijk binnen het grondgebied van de BrabantStad-steden. Al is in de steden logischerwijs de
grootste concentratie van zulke plekken te vinden, ze kunnen ook elders in de provincie voorkomen.

11

Naast alle Brabantse gemeenten, maakt ook de gemeente Tholen in Zeeland deel uit van een BrabantRegio,
namelijk de Regio West-Brabant (RWB). Deze kleine complicerende factor – Tholen heeft weliswaar een grote
oppervlakte, maar is naar inwonertal niet echt groot en is slechts één van de 19 gemeenten in RWB – is verder
buiten beschouwing gelaten.
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Als #Brabant vertaald wordt in nieuw provinciaal, stedelijk beleid blijft dat niet beperkt tot
BrabantStad, maar verschuift de nadruk in het beleid deels naar de verstedelijkte randgemeenten en
andere steden in de provincie. Om te voorkomen dat de provincie met elk van de 67 gemeenten
moet overleggen, is de genoemde koppeling tussen BrabantStad en BrabantRegio’s gewenst.
Deze koppeling kan op verschillende manieren worden gemaakt: zo kunnen de grotere B5-steden
officieel als vertegenwoordiger optreden namens de regio in BrabantStad. Dit betekent dat, in
tegenstelling tot wat tot nu toe gebeurde, al vooraf minimaal kaderstellende afspraken worden
gemaakt tussen regiogemeenten en de stad in de BrabantRegio over de inbreng van de stad bij het
overleg van BrabantStad. Omdat het hier over stedelijk beleid gaat zouden andere stedelijke
gemeenten, zoals Roosendaal, Oss en Bergen op Zoom, en verstedelijkte gemeenten, zoals
Veldhoven, hierbij een belangrijke rol moeten hebben.
Een andere mogelijkheid is het direct betrekken van een vertegenwoordiger van elk van de
BrabantRegio’s bij het overleg in BrabantStad. Dit betekent een uitbreiding van het aantal volledige
samenwerkingspartners met vier. Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven zou in deze situatie
immers ook volledig worden betrokken. Op deze manier wordt het draagvlak van de regionaal
georganiseerde gemeenten voor BrabantStad vergroot, zonder dat de provincie met iedere
gemeente hoeft te spreken. Het toelaten van vertegenwoordigers van de regio’s zou een kleine
revolutie betekenen in het stedelijk netwerk, waar tot nu toe steeds dezelfde partners aan
deelnamen. Het belang van de grote steden blijft geborgd, omdat zij nog steeds ook zelf aan tafel
zitten.
Op deze manier zou het stedelijk netwerk BrabantStad kunnen uitgroeien tot een
‘mozaïekmetropoolregio Brabant’, in lijn met een vergelijkbare ontwikkeling van metropoolregio’s
rond Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. In het concept van de mozaïekmetropool, dat in een
eerdere ruimtelijk-strategische verkenning is ontwikkeld (BrabantStad 2007) staat de samenhang
tussen en nabijheid van stad en land in Noord-Brabant centraal. Daarbij wordt dan niet, zoals bij de
genoemde strategische verkenning, een grens dwars door West-Brabant getrokken, waardoor
bijvoorbeeld Roosendaal en Bergen op Zoom erbuiten vallen (Interview E), maar kan via de
BrabantRegio’s rekening worden gehouden met alle bestaande en potentiële stedelijke plekken in de
hele provincie. Daarvan kan dan maar een beperkt deel verder worden ontwikkeld.
Er zijn echter ook twee verschillen met de situatie rond Amsterdam en Rotterdam-Den Haag (MRDH
2012; Van Poelgeest et al. 2008). In tegenstelling tot de metropoolregio’s in de Randstad is de
functioneel-economische samenhang binnen een mogelijke Brabantse metropoolregio niet sterk
ontwikkeld. Net als in de Randstad blijkt Noord-Brabant te bestaan uit twee vleugels, in dit geval een
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westelijke en een oostelijke (Interview E). Dit is een zwak punt bij verdergaande samenwerking, al is
het zulke samenhang geen noodzakelijke voorwaarde voor een bestuurlijke samenwerking, zoals
eerder bleek. Een sterk punt vormt de onderlinge verbondenheid via een regionale identiteit, die op
het niveau van Noord-Brabant sterker ontwikkeld is dan in de bestaande metropoolregio-gebieden.
Natuurlijk kan ook worden doorgegaan met de huidige partners en de huidige werkwijze zonder
duidelijke betrokkenheid van de regio’s. Hoe goed de steden door hun betrokkenheid bij de
BrabantRegio’s bij het overleg in BrabantStad al rekening houden met de regionale belangen, toch
kan er dan niet van worden uitgegaan dat de steden optreden namens de regio’s en op cruciale
momenten niet het eigen stedelijke belang voor laten gaan op het gemeenschappelijke regionale
belang. Tegelijkertijd zijn de steden voor het welslagen van hun beleid in veel gevallen ook
afhankelijk van de regio, waar ze in de BrabantRegio’s ook steeds mee in overleg blijven. BrabantStad
is dus op deze wijze ook op dit moment al enigszins regionaal verankerd.
In bovenstaande gedachte-experimenten rond een mogelijke toekomst voor BrabantStad is naast het
stedelijk netwerk ook aandacht voor een andere, recente ruimtelijke organisatievorm op een
vergelijkbaar schaalniveau, de metropoolregio, die ook al even aan de orde was in hoofdstuk 3. Ook
op de metropoolregio kan het conceptueel model worden toegepast. De metropoolregio is ook een
netwerk, maar dan met een ook op gemeentelijk schaalniveau aaneengesloten territorium. Naast
grotere steden zijn ook kleinere steden, voorsteden en landelijke gemeenten direct betrokken.
Hierboven is kort de optie verkend om beide concepten te verenigen door de verschillende
BrabantRegio’s expliciet te koppelen aan het stedelijk netwerk BrabantStad.
Om tot een goed oordeel te komen over de verschillende besproken opties en mogelijke andere om
de impliciet bestaande koppeling tussen stedelijk netwerk en regionale bestuurlijke samenwerking
duidelijker maken, is verder onderzoek nodig. Andere zaken die naar aanleiding van dit onderzoek
naar netwerk en territorium in en rond BrabantStad verder onderzocht zouden kunnen worden, zijn:
-

Welke gevolgen hebben inhoudelijke afspraken die binnen BrabantStad zijn gemaakt voor
Brabantse gemeenten buiten de B5-steden? De positie van Roosendaal en Veldhoven zou
verder kunnen worden uitgediept. En: hoe gaat #Brabant dat beïnvloeden?

-

Hoe ontwikkelt de regionale samenwerking in BrabantRegio’s zich verder in relatie tot het
stedelijk netwerk BrabantStad? Interessant is in dit verband de positie van het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, waarvan de wettelijke bevoegdheden van bovenaf
ter discussie staan. Ook is de vraag hoe de samenwerking in Noordoost-Brabant zich
ontwikkelt, met de gedachte dat de functioneel-economische samenhang binnen die regio
minder sterk is dan in de andere regio’s;
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-

Als ‘Eindhoven’ namens ‘Brabant’ daadwerkelijk één van de Europese Culturele Hoofdsteden
zou worden in 2018, wat betekent dat dan voor BrabantStad?
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7

Conclusie

In deze masterscriptie staat het gezamenlijk bestaan van netwerk en territorium als principes van
ruimtelijke structurering in een ‘stedelijk netwerk’ centraal. Een ‘stedelijk netwerk’ is in de
Nederlandse context een vorm van bestuurlijke samenwerking ergens op een dynamische, regionale
schaal tussen stedelijke gemeenten en provincie(s). Om inzicht te verkrijgen in de werking van zo’n
netwerk, is een studie uitgevoerd naar historische en ruimtelijke achtergronden van regionale
samenwerking in Nederland in het algemeen en BrabantStad in het bijzonder.
Het onderzoek naar BrabantStad is voornamelijk gebeurd door middel van gesprekken met negen
informanten die bekend zijn met het fenomeen, maar een verschillende mate van betrokkenheid bij
het netwerk hebben. Waar de een op dagelijkse basis werkt voor BrabantStad, krijgt de ander er
zijdelings mee te maken, bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel of de niet-deelnemende, maar
wel Brabantse gemeenten Roosendaal en Veldhoven. Ook bij de partners van BrabantStad is niet
iedere ambtenaar of bestuurder met wie gesproken is direct bij het stedelijk netwerk betrokken.
Door met verschillende mensen te spreken is er aandacht voor de visies van binnen- en
buitenstaanders ten aanzien van BrabantStad. Beleidsstukken van en over BrabantStad dienden
evenals andere literatuur als achtergrondinformatie voor de interviews, waarin de belangrijkste
thema’s vastlagen, maar verder een zo open mogelijke houding is aangenomen.
Elk van de informanten heeft BrabantStad omschreven. Als hun verhalen bij elkaar worden gevoegd
leidt dat tot de volgende omschrijving:
BrabantStad is een bestuurlijke netwerksamenwerking van de provincie Noord-Brabant en de vijf
steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, waarin de partners op
gelijkwaardige basis beleidsopgaven onderling afstemmen en gezamenlijk hun belangen behartigen
bij het Rijk en de Europese Unie.
Een aantal informanten benadrukt dat het bestaan en het succes van BrabantStad als vrijwillig,
bestuurlijk samenwerkingsverband geen indicatie is voor een sterke functioneel-economische
samenhang, en dat ook niet moet worden geprobeerd een dergelijke samenhang via BrabantStad te
ontwikkelen. Succesvolle samenwerking ter versterking van de economie is er immers al, los van
BrabantStad, op regionale schaal, met de Zuidoost-Brabantse Brainport rondom Eindhoven als
bekendste voorbeeld. Hierbij zijn naast overheden, ook ondernemers, onderzoeks- en
onderwijsinstellingen betrokken. Naast en in samenhang met deze regionale triple-helixsamenwerking zijn rondom de steden Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch in de afgelopen paar jaar
BrabantRegio’s gevormd, waarin de steden samenwerken met omliggende gemeenten. Eindhoven en
Helmond zijn al langer partner van het vergelijkbare Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.
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BrabantStad is succesvol met lobbyen, en dan vooral als het gaat om de beïnvloeding van andere
overheden. Met BrabantStad slaagden steden en provincie erin om aandacht van de rijksoverheid op
zich te vestigen, waar dat decennialang door onderlinge concurrentie tussen de Brabantse steden
nauwelijks gelukt was. In rijksnota’s werd het economische potentieel van Noord-Brabant erkend en
BrabantStad aangewezen als tweede nationaal stedelijk netwerk naast een gevleugelde Randstad.
Later, in 2007, besloten de vrijwillig samenwerkende provincie en steden bovendien tot een
grootschalig gezamenlijk investeringsprogramma, ‘Samen Investeren’. Ook is via het eigen
lobbykantoor van BrabantStad in Brussel invloed uitgeoefend bij de Europese Unie. Op het Europees
schaalniveau speelt ook de kandidaatstelling van Eindhoven namens BrabantStad [en inmiddels
namens ‘Brabant’, BP] om één van de Europese Culturele Hoofdsteden in 2018 te worden. Een keuze
voor Eindhoven lag in eerste instantie niet voor de hand, maar is uiteindelijk wel gemaakt, mede
ingegeven door het feit dat de positie van deze grootste stad en (regionale) economie in de provincie
Noord-Brabant sterker is geworden in het afgelopen decennium dat BrabantStad bestaat.
Voorafgaand aan deze analyse van BrabantStad is met een kwalitatieve benadering, deels gebaseerd
op de principes van een gefundeerde theoriebenadering, een conceptueel model op hoofdlijnen
ontwikkeld. In het model op hoofdlijnen zijn vier dimensies onderscheiden die cruciaal blijken bij een
begrip van een ‘stedelijk netwerk’: ruimte (I), organisatie (II), tijd (III) en onderliggende principes (IV).
Deze dimensies zijn zo open geformuleerd dat ze ook van toepassing kunnen zijn op andere vormen
van regionale samenwerking, zoals de stadsregio en metropoolregio. Met betrekking tot de
belangrijkste dimensie in dit onderzoek, de ruimtelijke, wordt het dynamische karakter benadrukt
van verschillende manieren om ruimte te organiseren, namelijk ‘territorium’, ‘plaats/regio’,
‘schaalniveau’ en ‘netwerk’.
Geconcludeerd kan worden dat in de praktijk een principieel grenzeloos concept als netwerk toch
ruimtelijke grenzen kent, omdat de politieke en bestuurlijke verantwoordingsrelatie territoriaal
georganiseerd is. Het netwerk is een dynamische variant van het territorium. Tegelijkertijd worden in
het kader van een netwerk afspraken gemaakt die nieuwe grenzen trekken en daarmee invloed
hebben op gemeenten buiten het netwerk. Door de relatie te versterken tussen de steden in het
netwerk BrabantStad en de omliggende gemeenten in de BrabantRegio’s, kan elke Brabantse
gemeente betrokken blijven bij het provinciale stedelijke beleid. Dit zou leiden tot een versterking
van de werking van het samenwerkingsnetwerk, maar ook tot enig verlies van zelfstandigheid bij de
deelnemende partijen. Wel kan op deze manier argwaan bij kleinere Brabantse gemeenten worden
verminderd, het draagvlak voor BrabantStad binnen en buiten de samenwerking worden vergroot,
en het netwerk in huidige of gewijzigde vorm succesvol blijven voortbestaan.
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Bijlagen
A. Gemeentekaarten van de provincie Noord-Brabant
B. Overzicht interviews
C. Analyseschema interviews
D. (Cd met de) Interviews

Nota bene: bij de interviews is anonimiteit beloofd. Om deze reden zijn bijlage B, C en D niet in deze
versie opgenomen. Uiteraard heeft de begeleider hierop wel gecontroleerd. Bij belangstelling voor
deze bijlagen, gelieve contact op te nemen met auteur Bas van der Ploeg (basvderploeg@gmail.com)
of begeleider Martin Boisen (zijn contactgegevens zijn gemakkelijk via internet te vinden).
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Bijlage A – Gemeentekaarten van de provincie Noord-Brabant
Kaart 1 Topografische gemeentekaart van de provincie Noord-Brabant

De gemeentelijke indeling van de provincie Noord-Brabant met onderliggende topografische kaart, situatie anno 2013,
zoals te vinden via de online encyclopedie Wikipedia (2013). Op de kaart is het grondgebied van de gehele provincie
zichtbaar, evenals dat van B5-steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch/Den Bosch en Tilburg. Dit geldt
eveneens voor de M7-steden, waarvan Roosendaal, Bergen op Zoom en Oss het meest besproken zijn in het onderzoek. Tot
slot staat ook Veldhoven op de kaart.
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Kaart 2 Kaart van gemeenten en BrabantRegio’s in de provincie Noord-Brabant

Een kaart van de gemeentelijke indeling van de provincie Noord-Brabant, situatie anno 2013, gemaakt met gegevens van
CBS (2013b) en QGIS (2013). Op de kaart is met kleuren aangegeven tot welke BrabantRegio’s de Brabantse gemeenten
behoren: Regio West Brabant (RWB) met lichtblauw, Regio Hart van Brabant (HvB) met groen, Noordoost-Brabant (NOB)
met donkerblauw en Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) met geel. De B5-steden Breda, Eindhoven, Helmond,
’s-Hertogenbosch/Den Bosch en Tilburg zijn diagonaal gearceerd. Ook de apart in de scriptie besproken gemeenten
Roosendaal en Veldhoven zijn herkenbaar aan de rode bolletjes. Overigens is de ook bij RWB horende, maar in de Provincie
Zeeland gelegen gemeente Tholen buiten beschouwing gelaten.
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