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KOMPAS 2020  
Doen wat nodig is! 
 

Herstel en groei van de nationale economie begint in de regio. 
KOMPAS 2020 geeft de richting aan die provincies volgen om 
de regio en daarmee Nederland te versterken. Het beschrijft de 
bijdrage van de provincies aan de maatschappelijke opgaven 
waar ons land voor staat. KOMPAS 2020 is daarmee de leidraad 
voor onze bijdrage aan een welvarende en gezonde 
samenleving.  
 

De taken van de provincies 

In ‘Profiel Provincies’ hebben de gezamenlijke Nederlandse provincies in 2010 hun positie 

bepaald in een breedgedragen en herkenbaar pakket van zeven kerntaken. Provincies 

staan voor de regionale economische ontwikkeling en zorgen voor een goed regionaal 

woon-, werk- en leefklimaat. Daarom zetten de provincies zich in voor goede regionale 

verbindingen en openbaar streekvervoer, een vitaal en economisch gezond platteland, 

het natuurbeheer en de ontwikkeling van natuurgebieden, het versterken van regionale 

bedrijvigheid en culturele infrastructuur (waaronder monumentenzorg). Ook 

waterveiligheid (op ruimtelijk niveau) is een verantwoordelijkheid van de provincie, 

evenals het toezicht op een goed functionerend en eigentijds lokaal bestuur.  

 

De kracht van de provincie: een flexibele rolopvatting 

Op al deze terreinen vervullen de provincies vanuit verschillende rollen hun taken. De 

ene keer als regisseur of financier, de andere keer als verbinder of katalysator, 

wegbereider of belangenbehartiger. Bovendien democratisch gelegimiteerd waarbij de rol 

die de provincie vervult steeds afhankelijk is van de maatschappelijke opgave. Bij elke 

opgave zijn verschillende rollen mogelijk. De kunst is om daarin de juiste keuzes te 

maken. Wanneer de provincie wettelijk verantwoordelijk is, neemt de provincie zelf het 

voortouw. Juist dan verwacht de samenlving ambitie van de provincie waarbij 

doorpakken het devies is. Bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is, zoals bij 

toezichts- en handhavingstaken. En ook bij interbestuurlijk toezicht of als gaat om 

ruimtelijke keuzen op het gebied van woningbouw, kantorenlocaties en 

bedrijventerreinen. De samenleving verwacht dan duidelijkheid.  

 

De provincie als dé regionale belangenbehartiger 

De snel veranderende samenleving en de bijbehorende maatschappelijke opgaven vragen 

om deze brede rolopvatting. Ook omdat de positie van de overheid – en dus ook die van 

de provincie – is veranderd. De dynamiek van de moderne netwerksamenleving vraagt 

om provincies die ‘verbinden’ om de maatschappelijke problemen op te lossen. De 

provincies zijn in al die posities dé regionale belangenbehartiger bij uitstek. Zij signaleren 

èn agenderen, ook als ze geen formele positie hebben. Agenderen van opgaven betekent 

overigens niet dat provincie altijd zelf het voortouw neemt bij de aanpak. En vaak kan de 

uitvoering aan andere partijen worden overgelaten. Belangrijk is dan wel dat provincie 

inspireert en een visie op de opgave formuleert, en waar het kan en gewenst is andere 

partijen ondersteunt. Deze opstelling maakt de provincie krachtiger, met een grotere 

meerwaarde voor de regio en voor de maatschappij als geheel.  

 

  



- 2 - 

 

Opgaven zijn leidend, grenzen zijn volgend 

Het vooropstellen van maatschappelijke opgaven betekent dat provincies vaker over 

geografische en bestuurlijke grenzen heen moeten kijken. En dat zij de grenzen van hun 

eigen kernopgaven zullen en moeten opzoeken. Provinciale en nationale grenzen zijn dus 

ondergeschikt aan de maatschappelijke opgaven. Immers: maatschappelijke opgaven 

houden zich zelden aan deze grenzen. ‘Je gaat er over of niet’ is een te simpele 

voorstelling van de maatschappelijke werkelijkheid. Meer dan ooit zijn de opgaven op 

gebieden als werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, energie en duurzaamheid met 

elkaar verbonden. Zo is voor de ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid een 

goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt cruciaal. Onderwijs is geen 

provinciale kerntaak maar de goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt juist 

weer wel waardoor de urgentie van dit vraagstuk het volkomen vanzelfsprekend maakt 

dat de provincie hier in elk geval agendeert en soms faciliteert.  

 

Kennis is vooruitzien 

Door de grote dynamiek in de samenleving verschuiven accenten in de traditionele lange 

termijnopgaven veel sneller dan voorheen. De in korte tijd volledig gewijzigde 

huisvestingsvraag is daarvan een voorbeeld. Inzicht krijgen in zulke ontwikkelingen is 

essentieel voor de agenderende en verbindende rol die provincies hebben. De huidige 

door landelijke planbureaus verzamelde en beschikbare informatie is daarvoor te 

beperkt. Voor het bepalen van regionaal beleid is de provincie niet alleen de regionale 

belangenbehartiger, maar ook ‘kennismakelaar’ en is een regionale kennishuishouding 

onontbeerlijk. Provincies investeren hierin en volgen het voorbeeld van initiatieven die 

door een aantal provincies al zijn ontwikkeld. Ten slotte is een goede samenwerking 

tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven nodig voor innovatie en duurzame 

ontwikkeling. 

 

Geen nationale blauwdrukken 

De dynamiek van de samenleving en de maatschappelijke opgaven als uitgangspunt 

dwingen provincies tot een integrale aanpak van regionale vraagstukken, waar nodig 

door ‘grensontkennende’ samenwerking. Structuurdiscussies voegen aan deze aanpak 

niets toe. Maatschappelijke opgaven passen niet in overzichtelijke hokjes. Daarom 

hebben nationale blauwdrukken in het verleden niet tot resultaat geleid en zullen dat in 

de toekomst ook niet doen. Wanneer ‘grensontkennende’ samenwerking niet tot resultaat 

leidt, kan van onderop het initiatief volgen tot bestuurlijke schaalvergroting.  

 

Een andere rol betekent ook een andere invulling. Van alle betrokkenen! 

De provincie als de regionale belangenbehartiger die vanuit verschillende rollen 

maatschappelijke opgaven aanpakt heeft ook gevolgen voor het samenspel tussen 

volksvertegenwoordiging, bestuur en ambtelijke organisatie van de provincie. De 

verschillende rollen die de provincie kan vervullen, maken creativiteit in de taakvervulling 

noodzakelijk. Dat is geen gemakkelijke opgave en stelt hoge eisen aan de wendbaarheid 

van alle betrokkenen. Gedeputeerde en Provinciale Staten zullen zich, zowel in hun 

onderscheiden verantwoordelijkheden en hun onderlinge samenspel, meer bewust 

moeten zijn van hun agenderende en verbindende rol. Visie, lef, risico nemen, 

netwerkvaardigheden en bereidheid tot samenwerken zijn hierbij kernbegrippen. Het 

aanpakken van maatschappelijke opgaven betekent steeds vaker een doorlopende 

dialoog tussen alle partijen in plaats van gescheiden fasen van ‘kaders stellen’ en 

‘controleren achteraf’. Het vraagt om bestuurders en volksvertegenwoordigers die elkaar 

en hun maatschappelijke partners vinden in het agenderen en (onconventioneel) 

oplossen van regionale problemen. Dat kán betekenen dat zaken anders uitpakken dan 

voorzien of zelfs ronduit mislukken. Die risico’s zijn onlosmakelijk onderdeel van deze 

bestuursstijl en horen daarom expliciet onderkend te worden. Dit alles vereist ook een 

ambtelijke organisatie waarin de hiervoor vereiste competenties voldoende aanwezig 

zijn. De provincie die klaar is voor de toekomst vraagt om mensen die denken en 

handelen op een vernieuwende, effectieve en inspirerende wijze.  
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Maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven als basis 

In de bijlage zijn de belangrijke ontwikkelingen en opgaven voor de provincies 

geschetst. De kerntaken gelden voor alle provincies waardoor uitgangssituatie en 

verantwoordelijkheden voor alle provincies gelijk zijn, zodat provincies herkenbaar én 

afrekenbaar zijn op hun verantwoordelijkheden. Dit laat onverlet dat provincies in hun 

eigen regionale ‘context’ en op grond van de wisselende politieke samenstelling van 

Provinciale Staten verschillende keuzes maken, ook omdat de ontwikkelingen per regio 

verschillen en meer of minder ingrijpend zijn. Provinciale differentiatie - binnen de 

afgesproken kaders - is zelfs gewenst omdat het succes van en draagvlak voor de 

provincies mede gebaseerd is op verbondenheid met én kennis van de regiospecifieke 

situatie en cultuur. Een kompas is immers alleen waardevol als je óók de kaart kent. Juist 

in een tijd van toenemende globalisering groeit de behoefte aan een eigen, regionale 

identiteit. Die identiteit draagt bij aan succesvol bestuurlijk handelen en een groter 

draagvlak bij de bevolking.  

 

Regio’s als drijvende kracht in Europa 

Tegelijk zien we dat door mondiale en economische krachten het politiek-bestuurlijke 

zwaartepunt langzaam maar zeker in de richting van Europa verschuift. De betekenis van 

regio’s én het bestuur op regionaal niveau neemt in dat Europese perspectief toe. Ook 

hier is sprake van een ‘grensontkennende’ ontwikkeling doordat overheden, netwerken, 

bedrijven en (kennis)instellingen elkaar over grenzen heen weten te vinden en elkaar 

aanvullen en versterken. Het resultaat is een veelheid aan (‘horizontale’) regionaal 

gewortelde economische clusters die ondersteund worden door ‘Europa’ en die een 

broedplaats zijn voor veelbelovende ontwikkelingen. De regio’s zijn in Europa  de 

drijvende kracht achter deze ontwikkelagenda. Decentrale overheden zijn daarnaast 

veruit de belangrijkste uitvoerders van Europese regelgeving. Voor Nederland is het 

daarom van belang op goede wijze invloed uit te oefenen op de Europese besluitvorming. 

Daarom moet er ook meer ruimte komen voor het versterken van de positie van de 

Nederlandse provincies en gemeenten in het Europees besluitvormingsproces. Dit zeker 

ook met het oog op de volgende periode van de Europese structuurfondsen, die in 2020 

start en vanuit de zorg voor de regionale economie en een vitaal platteland. 

 

Provincies doen wat nodig is 

Onze dynamische netwerksamenleving heeft juist in een periode van economisch herstel 

actieve provincies nodig die slim inspelen op die dynamiek; die verbinden waar dat kan 

en actief meehelpen op tal van gebieden in de regio kansen te creëren en te verzilveren. 

Dat is ons KOMPAS voor 2020: want juist in regio’s die floreren door een goed woon-, 

werk- en leefklimaat ligt de kiem voor herstel en groei van de nationale economie als 

basis voor een welvarende en gezonde samenleving. 

 

 


