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Introductie 

• Afd. Strategie en Innovatie Provincie Limburg; 
• Nevenfuncties o.a. Voorzitter regionale gebiedscommissie 

en van de Vereniging Kleine Kernen Limburg; 
• Lid Raad Landelijk Gebied:  
 

 RLG: adviesorgaan min LNV en 2e Kamer. 
  
 Met invoering WILG richt RLG-adviesrol zich ook  op 

de provincies. 

  



Waarom een advies over GO? 

• Versterkte positie van de Provincies (WILG). 
• Opkomend belang van gebiedsontwikkeling. 
 
4 vragen: 
• Bij welke opgaven past gebiedsontwikkeling en wie gaat daarbij de 

regie nemen? 
• Wat vraagt gebiedsontwikkeling van de provincie?  
1. Welke instrumenten zijn nodig? 
2. Heeft de provincie met de WILG versterkte mogelijkheden voor 

gebiedsontwikkeling? 
 



Definitie gebiedsontwikkeling 

Gebiedsontwikkeling is……  
• een resultaatgerichte werkwijze om een verzameling 

van uiteenlopende grootschalige opgaven…  
• op verschillende beleidsterreinen die bestuurlijke en 

sectorale grenzen doorsnijden en…  
• betrekking hebben op een afgebakend gebied,  
• in samenhang uit te voeren,  
• waarbij de overheid maatschappelijke partners 

verbindt en…  
• daarbij zelf een ondernemende, risicodragende rol 

kiest.  



3 Do’s en Don’ts voor de provincie 

DOEN 
 
• Breng partners bij elkaar en 

zorg voor een brede 
gezamenlijke visie; 

• Zorg dat het proces op 
gang blijft door stagnaties 
aan te pakken; 

• Heb het lef om een 
risicodragende overheid te 
zijn; 

NIET DOEN 
 
• Stel je op als partner, niet 

als de baas……… 
• maar aarzel niet om 

knopen door te hakken als 
publiek leider; 

• Vergeet de bewoners niet. 
 
 





De nieuw rol van de burger  

• Het platteland is steeds meer van de burger (en niet meer van 
de boer); 

 
• De burger komt bijna altijd te laat in beeld bij 

gebiedsontwikkeling (en is dan alleen nog hindermacht); 
 
• We moeten nieuwe wegen zoeken om de burger al in het 

ontwerpproces erbij te betrekken (bijv. via 
bewonersorganisaties); 

 

• De burger mag zich niet onttrekken aan zijn 
verantwoordelijkheid voor zijn eigen leefomgeving. 

 



 
 

Dank voor uw aandacht 


