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Aan de minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
De heer dr. P. Winsemius  
Postbus 20951  IPC 100  
2500 EZ Den Haag  
 
 
 
datum:  11 januari 2007 
kenmerk: 060111.075 
 VRR2007001254 
 advies 058 
betreft: Briefadvies over de programma-aanpak van de Nota Ruimte  
 
 
 
Mijnheer de Minister, 
 
Hierbij biedt de VROM-raad u een advies aan over de programma-aanpak van de  
Nota Ruimte. De raad heeft op uw verzoek gekeken naar verdere ontwikkeling van 
de programma-aanpak. Daarbij is een korte evaluatie gemaakt van de (toepassing 
van) het instrument programma-aanpak uit de Nota Ruimte in de huidige vier 
gebieden: de Noordvleugel en de Zuidvleugel van de Randstad, het Groene Hart en 
Zuidoost-Brabant/Noord-Limburg. Ook is verkend of de programma-aanpak voor 
andere gebieden een toegevoegde waarde zou kunnen hebben en welke criteria bij 
deze afweging gebruikt kunnen worden. 
 
De raad is enthousiast over het instrument programma-aanpak. Programmatisch 
werken biedt de mogelijkheid om op regionaal niveau te komen tot het versnellen van 
de uitvoering door een betere coördinatie van de besluitvorming, een verdergaande 
integratie van beleidsdoelen, het vroegtijdig organiseren van meekoppelende 
belangen en het betrekken van marktpartijen en maatschappelijke organisaties. 
Omdat het instrument programmatisch werken ‘licht’ kan worden ingevuld, dat wil 
zeggen zonder een grote herverdeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
budgetten, is het snel in te zetten en kan het ook snel tot resultaten leiden. 
 
Op dit moment legt het Rijk in de vier programmagebieden het accent op een betere 
coördinatie van de besluitvorming. De programma-aanpak is als een instrument voor 
rijkscoördinatie ingezet ten behoeve van een versnelling van de rijksbesluitvorming in 
de lopende bestuursperiode. Op dit punt is er in de vier programmagebieden in de 
ogen van de raad een stap in de goede richting gezet. De rijkscoördinatie is 
verbeterd. De raad wil wel opmerken dat rijkscoördinatie een vanzelfsprekendheid, 
een automatisme zou moeten zijn. 
 
 



  

 

 

 

 

 

Met het accent op rijkscoördinatie worden nog niet alle potenties van het instrument 

programmatisch werken benut. Als het Rijk kiest voor voortzetting van de 

programma-aanpak dan zou in de verdere ontwikkeling verbreed moeten worden. De 

raad ziet mogelijkheden voor een verdergaande integratie van beleidsdoelen, het 

vroegtijdig organiseren van meekoppelende belangen en het betrekken van 

marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Dit vereist een aanpak die 

gebaseerd is op een heldere ambitie- en doelformulering door het Rijk in de 

beginfase van het proces. Hierop volgt een fase van gezamenlijke visievorming en 

ontwerp met regionale partijen. Vervolgens wordt gekozen voor projecten die vanuit 

hun samenhang met die visie kunnen worden gelegitimeerd. Dit betekent een 

integratie van de programma’s van Rijk en regio. 

 

De raad ziet voordelen in het programmatisch werken voor een selectief aantal 

gebieden. In gebieden met complexe vraagstukken waarbij een veelheid van 

departementen, mede-overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties 

betrokken is, kan de hierboven geschetste verbrede toepassing van programmatisch 

werken leiden tot een meer integrale aanpak van de opgaven en een versnelde 

uitvoering van de projecten die bijdragen aan het oplossen daarvan. Zoals gezegd is 

het, in de ogen van de raad, bij een volgende ronde dan wel van belang dat het Rijk 

in de voorfase onderzoekt wat de eigen ambities zijn, dan wordt ook duidelijk welke 

partners nodig zijn bij de uitvoering. Het Rijk moet niet bang zijn voor een opstartfase 

waarin visievorming, doelformulering en ontwerp aan de orde komen. De grote 

rijksnota’s zijn immers redelijk abstract en op sommige plaatsen nog ‘leeg’, soms te 

sectoraal of te weinig integraal. Het nu werken aan visievorming lijkt vertraging op te 

leveren, maar brengt straks tijds- en kwaliteitswinst. 

 

Kortom: de VROM-raad waardeert de ingezette beweging met de programma-

aanpak positief en ziet de huidige rijkscoördinatie als een flinke stap in de goede 

richting. Bij voorzetting zou het accent moeten worden verlegd naar een ‘verbrede’ 

programma-aanpak.  

 

Hieronder volgt een toelichting op dit advies. 

 

Hoogachtend,

 

de voorzitter     de algemeen secretaris 

    
mr. H.M. Meijdam    drs. A.F. van de Klundert  
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Toelichting op het advies  
 
In deze toelichting gaat de raad nader in op het instrument programma-aanpak, op 
de verdere ontwikkeling van deze aanpak en op de vraag of toepassing van het 
instrument een meerwaarde zou kunnen betekenen in andere gebieden. In de 
bijlagen wordt kort gereflecteerd op de adviesaanvraag en de totstandkoming van het 
advies. Ook zijn lijsten van gesprekspartners en geraadpleegde bronnen 
opgenomen. 
 
Het instrument programma-aanpak 
In de bestuurskundige literatuur en in management studies wordt veel geschreven 
over programmatisch werken. De programma-aanpak Nota Ruimte verschilt van de 
wijze waarop in de literatuur en in de buitenwereld over het instrument 
programmatisch werken en programmamanagement wordt geschreven en gedacht 
(zie kader 1). 
 
Kader 1. Omschrijving programmatisch werken 
 
In een programma wordt geprobeerd om met een lichte en flexibele 
sturingsorganisatie met beperkte eigen middelen een complex aan projecten 
(versneld) tot uitvoering te brengen om een doel, of een cluster van samenhangende 
doelen, te bereiken. Een programma wordt vaak ingericht als er sprake is van 
betrokkenheid van een veelheid aan actoren of werkeenheden die in de reguliere 
(lijn)organisaties met een versnip-pering aan bevoegdheden en uiteenlopende 
belangen niet snel tot overeenstemming en/of uitvoering komen. Bij programmatisch 
werken is er veel aandacht voor de projecten, maar de projecten zijn dienend aan de 
centrale doelen. Indien een project onvoldoende blijkt bij te dragen aan het doel kan 
besloten worden om een ander project prioriteit te geven. Gemeenschappelijk 
ontwerp en visievorming kunnen deel uit maken van het programma. 
 
Programmatisch werken biedt de mogelijkheid om te komen tot het versnellen van de 
uitvoering door een betere coördinatie van de besluitvorming, een verdergaande 
integratie van beleidsdoelen, het vroegtijdig organiseren van meekoppelende 
belangen en het betrekken van relevante partijen. Omdat het instrument 
programmatisch werken ‘licht’ kan worden ingevuld, dat wil zeggen zonder een grote 
herverdeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en budgetten, is het snel in 
te zetten en kan het ook snel tot resultaten leiden. 
 
Nadat betrokken partijen elk afzonderlijk hun doelen geformuleerd hebben, is het 
belangrijk dat zij vervolgens in samenwerking uitwerking geven aan de doelen. Uit de 
omschrijving van kader 1 wordt dan ook duidelijk dat programmatisch werken 
visievorming kan inhouden. Gemeenschappelijke visievorming faciliteert de selectie 
van projecten: projecten moeten in hun samenhang begrepen en gelegitimeerd 
worden door een visie. Doelformulering, visievorming en ontwerp spelen daarom een 
grote rol bij programmatisch werken. 
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De huidige toepassing van de programma-aanpak 
 
Korte terugblik 
Ten tijde van het opstellen van de Nota Ruimte wordt duidelijk dat de uitvoering van 
het beleid meer centraal moet komen te staan. Het beleid is onvoldoende 
uitvoeringsgericht. Het nieuwe kabinet heeft in zijn Hoofdlijnenakkoord aangegeven 
dat de effectiviteit en slagkracht van de overheid moet worden vergroot. De 
Rijksplanologische Commissie (RPC) adviseert bovendien om die rijksrol selectiever 
te maken en de prioritaire rijksprojecten en rijksprogramma’s meer samenhang te 
geven (RPC, 2003). In mei 2003 stellen de vier Directeuren-generaal (DG’s) van de 
ministeries van Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV), Verkeer en Waterstaat (V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) het werkdocument Interdepartementale Ruimtelijke Initiatieven 
op, ten behoeve van advisering van de nieuwe bewindslieden van de vier 
departementen. Hierin worden de interdepartementale strategische ruimtelijke 
opgaven geïnventariseerd voor de periode 2004-2010, met een doorkijk naar 2020. 
“Het gaat om opgaven van (inter)nationaal belang die direct bijdragen aan de 
ruimtelijk-economische positie van Nederland, inclusief de ruimtelijk-ecologische 
ontwikkeling. Opgaven die door drie of vier departementen in samenhang moeten 
worden opgepakt; synergie is het sleutelwoord” (Ministeries van EZ, LNV, V&W en 
VROM, 2003: 2). De DG’s kiezen in de Interdepartementale Ruimtelijke Initiatieven 
drie ‘enveloppen’ voor de Noordvleugel, de Zuidvleugel en het Groene Hart. Bij de 
selectie ligt het accent sterk op de Randstad. 
 
Naast de genoemde overwegingen spelen ook politieke motieven een rol bij de 
selectie van opgaven. Aanvankelijk leeft de gedachte om VROM de 
procescoördinatie en voortgangsrapportage van de drie enveloppen op zich te laten 
nemen. Later gaat de voorkeur uit aan het benoemen van vier programmaministers 
om daarmee het draagvlak van het VROM-beleid in het kabinet te verbreden. Dit 
betekent wel dat er een vierde enveloppe nodig is voor de staatssecretaris van het 
ministerie van Economische Zaken (EZ): dat wordt Zuidoost-Brabant/Noord-Limburg. 
In de Nota Ruimte is er nog sprake van een mogelijk programma voor 
Brabantstad/Zuidoost-Brabant, later verschuift de focus richting Zuidoost-Nederland, 
waarmee het programma beter aansluit op de gebiedsindeling uit Pieken in de Delta. 
Het ministerie van Economische Zaken wil met het programma inzoomen op de 
terreinen kennis, innovatie en technologie in deze toptechnologieregio. Tegen die tijd 
is de term enveloppe in de ministerraad vervangen door programma-aanpak.  
 
Analyse van de huidige programma-aanpak 
De raad constateert dat het Rijk met het oppakken van de programma-aanpak vooral 
een accent legt op rijkscoördinatie, een werkwijze die ook omschreven kan worden 
als multi-project-management. De programma-aanpak wordt door het Rijk toegepast 
als een instrument om in gebieden met een complexe opgave voortvarend en in 
samenhang rijksbesluiten te nemen. Het gaat om een tevoren geselecteerd aantal 
projecten waarover – binnen de huidige bestuursperiode – een rijksbesluit moet 
worden genomen. Het doel is versnelling van de besluitvorming, of zoals een 
programmamanager het uitdrukt: “Het niet vertragen van de besluitvorming”, door het 
Rijk. Rijkscoördinatie en interdepartementale afstemming behoren in feite tot de 
natuurlijke taken van het Rijk.  
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In de praktijk blijkt dit echter een lastige opgave. Het gebruik van de term 
‘programma-aanpak’ schept bij de buitenwereld verwachtingen omdat meer verwacht 
wordt dan rijkscoördinatie. Buitenstaanders (decentrale overheden, markt, 
maatschappelijke organisaties) veronderstellen dat onder de vlag programma-
aanpak samen met betrokken actoren gewerkt wordt aan het realiseren van een 
gemeenschappelijke visie en/of een set van doelen, waarbij het managen van 
integraliteit en samenhang voorop staat.  
 
Bij de huidige programma’s ontbreekt op een aantal plaatsen een nadrukkelijke 
samenhang tussen de projecten. Vanwege het accent op uitvoering is er nauwelijks 
aandacht voor gezamenlijke visievorming, ook het uitwerken van rijksdoelstellingen is 
onderbelicht. Een voorbeeld hiervan is het programma voor Zuidoost-Brabant/Noord-
Limburg waarin twee ‘lege’ beleidsconcepten Greenport en Brainport aan elkaar zijn 
gekoppeld. Deze concepten zijn door het Rijk niet nader uitgewerkt. De regio tracht 
daar nu middels visievorming inhoud aan te geven en poogt daarmee de samenhang 
in het programma te versterken. Ook uit de tussenevaluatie van de programma-
aanpak in opdracht van VROM blijkt dat de regio een gebrek aan visie bij het Rijk 
ervaart. “Een achterliggende reden voor het gemis aan visie is dat de regiopartners 
verder de toekomst in willen kijken en hier is een visie behulpzaam bij” (Ministerie 
van VROM et al., 2006: 13). Dit verschil heeft mede te maken met de beperkte 
toepassing die het Rijk geeft aan de programma-aanpak. Bij multi-project-
management is de waardering voor visievorming over het algemeen klein. Het wordt 
door rijkspartners eerder gezien als ‘uitstelgedrag’ of ‘vervuiling’ dan dat het gezien 
wordt als een logische bijdrage aan de doelbereiking binnen een programma. 
 
Rijk en regio werken in de huidige vier gebieden van de programma-aanpak met 
elkaar samen, maar door het accent op rijkscoördinatie krijgt deze samenwerking 
minder vorm dan de Nota Ruimte belooft en dan de raad wenselijk acht (zie kader 2, 
Ministerie van VROM et al., 2005: 37). Bovendien is sprake van gescheiden 
programma’s: Rijk en regio beschikken elk over eigen programma’s voor het gebied. 
Dit is vanuit de rijkslogica te begrijpen, maar is dat in een multi-level-governance 
perspectief wel effectief? In het advies Ruimte geven, ruimte nemen (2006) 
beargumenteert de VROM-raad dat bij de huidige omslag naar netwerksturing met 
sterke onderlinge afhankelijkheden (multi-level-governance) een dergelijk 
‘afzonderlijk’ optreden niet meer passend is. Verderop in de toelichting geeft de raad 
aan hoe hij het gezamenlijk optrekken van Rijk en regio invulling kan krijgen.  
  

 

Kader 2.  Beschrijving programma-aanpak in de Nota Ruimte 
 
“In het bijzonder voor gebieden waar sprake is van een complexe situatie en een samenloop 
van nationale prioriteiten, voelt het Rijk zich medeverantwoordelijk voor een samenhangende 
planning en uitvoering, zonder onnodig in de verantwoordelijkheden van andere overheden 
en organisaties te treden. In overleg met andere betrokken partijen [cursivering VROM-raad], 
draagt het Rijk in deze situaties onder meer zorg voor een heldere organisatie, bundeling van 
geldstromen, procesmanagement op hoofdlijnen, prioriteitstelling van de inzet van de 
middelen en interbestuurlijke afstemming. Het kabinet verplicht zich tot tijdige besluiten en 
reservering van (financiële) instrumenten. Deze aanpak wenst het kabinet in elk geval in te 
zetten voor de Noord- en Zuidvleugel en voor het Groene Hart van de Randstad.”  
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Overigens is de regio positief over de programma-aanpak, met name vanwege de 
extra rijksaandacht, het werken met één loket bij het Rijk en de hoop dat er 
mogelijkerwijs in de toekomst extra middelen beschikbaar komen voor het gebied. In 
veel programma’s werken Rijk en regio ook goed samen aan het onderbouwen en 
indienen van FES-claims. Een voordeel voor de regio is eveneens de zekerheid dat 
middelen nadrukkelijk gereserveerd blijven voor de projecten in het programma, ook 
als een project even wat minder opschiet.  
 
Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en instrumentering 
Op dit moment zijn vier vakministers elk verantwoordelijk voor een van de vier 
programma’s. Aan dit medeverantwoordelijk maken van andere bewindslieden voor 
de (ruimtelijke) coördinatie van het rijksbeleid zitten voor- en nadelen. Een van de 
programmamanagers is positief over het feit dat de minister van V&W nu ook 
ruimtelijke kwaliteit moet betrekken in haar afwegingen. In Stedebouw & Ruimtelijke 
Ordening (S&RO) wordt het echter beschreven als een afkalving van de invloed van 
de ruimtelijke ordening en de positie van het departement van VROM in het 
bijzonder. Dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid mede over andere bewindslieden 
dan VROM is verdeeld is “is fraai voor de presentatie van de eenheid in het 
kabinetsbeleid, maar niet goed voor de positie van de ruimtelijke ordening, ondanks 
de betrokkenheid van VROM” (Witsen, 2006: 23). De raad deelt de zorgen van 
Witsen over de positie van de nationale ruimtelijke ordening, waarbij inhoudelijke 
ambities steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. De VROM-raad acht het 
daarom noodzakelijk dat er een helder onderscheid wordt gemaakt in de 
verantwoordelijkheden tussen de minister van VROM, de programmaminister en de 
vakminister. De verdeling van bestuurlijke bevoegdheden en de positie van de 
ruimtelijke ordening is een interessant vraagstuk, waar een principiële discussie over 
gevoerd kan worden. Dit ‘flitsadvies’ leent zich echter niet voor een dergelijke 
discussie. In een volgend advies over ‘de nieuwe regio’ zal de VROM-raad op dit 
vraagstuk terugkomen.  
 
Een kabinetsbreed draagvlak is voor de programmagebieden van groot belang. In de 
huidige periode heeft de late en de te inhoudelijke betrokkenheid van het ministerie 
van Financiën remmend gewerkt op de voortgang van de besluitvorming. Een goede 
interdepartementale coördinatie blijft belangrijk, ook in een mogelijke vervolgfase. Dit 
is des te belangrijker omdat respondenten de huidige interdepartementale 
afstemming in de voorportalen van de ministerraad als te sectoraal ervaren. 
 
Continuering en verbrede toepassing van de programma-aanpak 
In de ogen van de raad past programmatisch werken uitstekend bij de uitvoering van  
de Nota Ruimte. De raad ziet daarbij een meerwaarde voor een geleidelijke door-
ontwikkeling van de programma-aanpak. Voor een volgende fase doet de raad de 
volgende aanbevelingen.  
 
1. Doelformulering, visievorming en ontwerp 
Voor een aantal gebieden en thema’s in de Nederlandse ruimtelijke ordening kan 
programmatisch werken een meerwaarde hebben. Dit betekent onder meer dat er 
aandacht moet komen voor doelformulering door het Rijk en gezamenlijke 
visievorming met de partners. De grote rijksnota’s zijn redelijk abstract en op 
sommige plaatsen nog ‘leeg’, soms te sectoraal of te weinig integraal. In de ogen van 
de raad is het daarom van belang dat het Rijk in de voorfase onderzoekt wat de 
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eigen ambities zijn. Dan wordt ook duidelijk welke partners nodig zijn bij de 
uitvoering. Het Rijk moet invulling geven aan het ‘centraal wat moet’-gedeelte van de 
sturingsfilosofie (zie ook VROM-raad, 2006). Het Rijk moet aangeven wat het belang 
is van het programma op nationaal niveau en welke middelen en uitvoerings-
methodieken zij daarvoor ter beschikking stelt. Vervolgens komt een fase waarin 
samen met de regio wordt gewerkt aan visievorming en ontwerp. Visievorming is 
geen solistische actie. Het werken aan visievorming lijkt in eerste instantie vertraging 
op te leveren, maar brengt in een latere fase (tijd)winst en een hogere kwaliteit. Om 
de doelen van een programma te bereiken zijn acties nodig van diverse 
departementen, decentrale overheden, maatschappelijke organisaties en de markt. 
Voor de doelbereiking is een scala aan mogelijke projecten denkbaar waar in 
geselecteerd en geprioriteerd moet worden, projecten die zo nodig ook onderling 
uitwisselbaar moeten kunnen zijn als doelbereiking daarmee gediend is. Dit kan 
uiteraard alleen als er gestuurd wordt op basis van een visie en als deze visie 
tussentijds bijgesteld mag worden. 
 
2. Samenwerking Rijk en regio   
De raad acht het van belang dat Rijk en regio samenwerken aan de ontwikkeling van 
een gebied. Het werken met een gemeenschappelijk programma kan deze samen-
werking legitimeren, motiveren en versterken. Dit vergt, zoals hierboven gezegd, wel 
investeringen in het voortraject. De buitenwereld verwacht een gezamenlijk optreden 
van de overheden, of ziet deze zelfs als één overheid (zie bijvoorbeeld de ambities 
van het Programma Andere Overheid).  
 
Aan de uitwerking van de samenwerking tussen Rijk en regio wordt momenteel 
nadere invulling gegeven via de instelling van een gezamenlijk Platform Uitvoering 
Nota Ruimte (zie Interprovinciaal Overleg (IPO), 2006). De raad waardeert dit 
initiatief. Op dit moment is niet goed in te schatten of de spanningen tussen het IPO 
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de gesloten huishouding, 
effecten gaan hebben op de regionale samenwerking in de programmagebieden. De 
discussie, die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
is aangezwengeld over de toekomst van het decentrale bestuur, kan een rol spelen 
in de ontwikkeling van het programmatisch werken. Het zal in ieder geval van belang 
zijn voor de rolverdeling en de mogelijke verdere decentralisatie van rijkstaken.  
 
3. Aanwijzen verantwoordelijke ministers 
De huidige programma-aanpak is niet geïnstrumenteerd met een herschikking van 
bevoegdheden of met de toewijzing van extra middelen. Er is wel een 
verantwoordelijk programmaminister benoemd. De VROM-raad vraagt zich af wat dit 
betekent voor de positie en inhoud van de ruimtelijke ordening. De raad maakt zich 
namelijk zorgen over inhoud en positie van de nationale ruimtelijke ordening (zie ook 
eerdere adviezen van de VROM-raad: advies over de Nota Ruimte en Ruimte geven, 
ruimte nemen). Inhoudelijke ambities lijken steeds meer naar de achtergrond te 
verdwijnen. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen vakminister, 
programmaminister en de minister van Ruimtelijke Ordening (RO) moet voor alle 
betrokkenen helder zijn. De raad hecht aan de coördinerende rol van de minister 
voor RO in de ruimtelijk relevante beleidsvorming. Als het accent verschuift naar 
uitvoering, ligt het voor de hand het coördinatiepunt te leggen bij departementen die 
daar (meer) ervaring in hebben. 
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4. Lichte vorm: middelen en bevoegdheden 
Uit de gesprekken met rijksprogrammamanagers en regionale partners (zie bijlage 2) 
is naar voren gekomen dat er bij hen geen behoefte is aan een instrumentele 
versterking van het programmatisch werken in de vorm van een herverdeling van 
bevoegdheden, verantwoordelijkheden of middelen. Ook in de tussenevaluatie in 
opdracht van het ministerie van VROM bleek dit. Juist de lichte organisatiestructuur 
vormt de kracht van het programmatisch werken. Discussies over middelen en 
bevoegdheden zouden mogelijk zelfs vertragend kunnen gaan werken op de 
uitvoering van de projecten. De programmamanagers geven ook aan: “Houd het 
licht!”. De kracht van programmatisch werken zit veeleer in de cultuur van ‘geven en 
nemen’ en ‘elkaar iets gunnen’ die ontstaat als de samenhang tussen projecten en 
de integrale doelen duidelijk in beeld zijn en blijven. De raad is ook van mening dat 
de instrumentatie van de programma’s licht moet blijven. Een continuering van de 
programma-aanpak in een volgende fase betekent echter wel dat het niet bij een 
extra overlegtafel kan blijven: het gaat ook om het afschaffen van bestaande 
overlegtafels die overbodig worden door de programma-aanpak. Het is opvallend dat 
alleen in het Groene Hart een overlegtafel is opgeheven: het Bestuurlijk Platform 
Groene Hart. 
 
5. Het Groene Hart vraagt speciale aandacht 
Voor het programma Groene Hart is er sprake van een extra aandachtpunt. De 
doelstelling om het vooral licht te houden, doorkruist mogelijkerwijs de afspraken 
over herverdeling van bevoegdheden en middelen die eerder gemaakt zijn met de 
drie betrokken provincies in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied 
(ILG). De verdeling van verantwoordelijkheden en middelen over de drie provincies 
kan ten koste gaan van de benodigde integrale aanpak van het gebied. De raad 
volstaat hier met de opmerking dat het Rijk de verantwoordelijkheid voor het Groene 
Hart als geheel draagt. Daar komt bij dat het Rijk, in vergelijking met de andere 
programma’s, voor het Groene Hart relatief weinig middelen zeker heeft gesteld. 
 
6. Leer van buitenlandse voorbeelden 
De programma-aanpak is niet uniek voor Nederland. Duitsland en met name 
Frankrijk werken al langer met een programmatische aanpak voor regionale 
ontwikkeling. De vormgeving van de Europese programma’s voor regiostimulering is 
sterk geïnspireerd op de Franse aanpak. De VROM-raad beveelt aan om bij de 
verdere ontwikkeling van het programmatisch werken lering te trekken uit 
succesvolle buitenlandse voorbeelden. 
 
7. Houd aandacht voor de menselijke factor 
Een minder stuurbaar aspect van de programma-aanpak is de menselijke factor. Bij 
een programma-aanpak zonder formele instrumentatie is betrokkenheid van 
personen en de aanwezigheid van politieke wil van doorslaggevend belang. Zoals 
een van de programmamanagers opmerkt: “Je kunt de programma-aanpak optuigen 
zoals je wilt, maar het zit toch vooral in de kleine dingen zoals een goed informeel 
contact”. Wel kan het Rijk voorzien in de juiste voorwaarden door te zorgen voor 
kwantitatief en kwalitatief voldoende personele inzet. 
 
Kortom: Verbreding huidige programma’s 
De raad acht continuering van de programma-aanpak in de huidige vier gebieden 
van belang. Dat verlangt wel een doorontwikkeling van het programmatisch werken. 



7  
 
 

Rijksprogramma’s moeten geïntegreerd worden met regionale programma’s. Er moet 
meer ruimte komen voor visie en ontwerp. Maatwerk per gebied blijft geboden. 
Sommige projecten zijn inmiddels al zo ver in de besluitvorming dat ze uit de 
programma’s kunnen. Gezien de problematiek in de gebieden dienen nieuwe 
projecten aan de programma’s te worden toegevoegd. De raad heeft onvoldoende 
tijd gehad om zich grondig in dit aspect van de vraagstelling te verdiepen, maar wil 
wel een aantal suggesties meegeven. In de Noordvleugel kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan projecten voor een dragend openbaar vervoersysteem en een groen-
blauwe kwaliteitsimpuls (zie ook VROM-raad en de Raad voor Verkeer en 
Waterstaat, 2006). Ook de gebiedsbegrenzing moet wellicht aangepast worden. In 
de Zuidvleugel ligt het zwaartepunt van de problematiek aan de zuidkant van 
Rotterdam en de Drechtsteden, in ieder geval speelt hier een groot 
reconversievraagstuk die in het huidige programma onvoldoende wordt onderkend. 
In Zuidoost-Brabant/Noord-Limburg leiden de gescheiden overlegtafels voor het 
programma en voor Brabantstad tot verwarring: wat moet aan welke tafel besproken 
worden? Een samenvoeging of een accentverschuiving richting Brabantstad ligt hier 
voor de hand, dat geeft ook meer duidelijkheid voor het overleg tussen Rijk en regio 
over projecten als nationaal landschap Groene Woud en OV-netwerk Brabantstad. 
 
Uitbreiding naar nieuwe gebieden 
In de adviesaanvraag stelt de Minister uitbreiding van de programma-aanpak naar 
nieuwe gebieden aan de orde. De impliciete en expliciete criteria die gehanteerd zijn 
bij de keuze voor de huidige vier rijksprogramma’s kunnen van belang zijn bij het 
kiezen van nieuwe rijksprogramma’s. In bijlage 3 is een reconstructie van deze 
criteria terug te vinden. 
De raad is van mening dat de ambities van het Rijk zelf richting moeten geven aan 
de keuze voor nieuwe gebieden. Het gaat bij de selectie van toekomstige gebieden 
immers om politiek geformuleerde doelstellingen, die zich vertalen in projectmatige, 
gebieds-gerichte acties. Dus het betreft gebieden waar het Rijk ambities heeft of 
waar samen-hangende rijksinvesteringen doorslaggevend zijn voor de verdere 
ontwikkeling van het gebied. De VROM-raad heeft in zijn advies Ruimte geven, 
ruimte nemen enkele concrete voorstellen gedaan. In aanvulling op de criteria die in 
bijlage 3 genoemd zijn, meent de raad het ook kan gaan om een opgave die extra 
rijkscoördinatie behoeft, of om sectorale thema’s waarbinnen meer ruimtelijke 
uitwerking nodig is. 
 
Het is ook goed denkbaar dat regio’s in de toekomst zelf kiezen voor een program-
matische aanpak van een gebied, en dat het Rijk daar partner in is vanwege de 
rijksinvesteringen die daar plaatsvinden. De rolverdeling tussen Rijk en regio is dan  
een kwestie van maatwerk. 
 
Gezien het relatief korte tijdsbestek waarbinnen dit advies tot stand is gekomen, was 
er geen tijd voor een grondige analyse van gebieden waar sprake is van 
samenhangende rijksinvesteringen die nopen tot een programmatische aanpak. 
Deze vraag vergt een grondige analyse van dergelijke gebieden en de rijksambities 
daarbij. Ook is onderzoek nodig naar het draagvlak in de betrokken regio's voor een 
programmatische aanpak. Programmatisch werken vergt naast bestuurlijke aandacht 
ook een stevig bemensd programmateam. Alleen daarom al is selectiviteit in de ogen 
van de raad geboden. 
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Tot slot 
De raad heeft veel waardering voor de rijksinzet om te komen tot ontkokering en 
versnelling van de besluitvorming. Er is in de programma’s vooruitgang geboekt. De 
raad hoopt dat dit advies er toe bij zal dragen dat de huidige focus op rijkscoördinatie 
zal verschuiven naar een verbrede vorm van programmatisch werken met de 
betrokken regionale actoren.
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Bijlage 1  
 
De adviesaanvraag 
 
In de adviesaanvraag stelt de Minister twee hoofdvragen over de verdere 
ontwikkeling van de programma-aanpak (zie kader 1). Moet de programma-aanpak 
voor de huidige vier programmagebieden worden gecontinueerd en zo ja hoe? De 
tweede vraag is welke gebieden buiten de huidige programmagebieden eventueel in 
aanmerking voor de programma-aanpak komen. De raad is bij de beantwoording van 
de eerste vraag met name uitgegaan van een bestuurskundige en organisatorische 
analyse. Bij de beantwoording van de tweede vraag heeft een meer ruimtelijk-
politieke weging meegespeeld. 
 
Citaat uit de adviesaanvraag 
 
“In dit kader wil ik aan de VROM-raad een briefadvies vragen over de verdere 
ontwikkeling van de programma-aanpak. Daarbij ligt de focus op een tweetal 
aspecten:  
1. Continuering van de programma-aanpak voor de huidige vier gebieden: moet de 

programma-aanpak voor de huidige vier programmagebieden worden 
gecontinueerd en zo ja hoe? Daarbij graag specifieke aandacht voor: 

a. de oriëntatie van de programma-aanpak (een ruimtelijk economische 
focus of ook andere thema’s zoals sociaal-economisch) en karakter van 
projecten (focus op uitvoering en/of visievorming); 

b. het instrumentarium, bevoegdheden en financiering; 
c. de organisatie. 

2. Uitbreiding van de programma-aanpak naar andere gebieden: welke gebieden 
komen buiten de huidige programmagebieden eventueel in aanmerking voor de 
programma-aanpak uitgaande van de huidige criteria: de stapeling van projecten 
uit de Nota Ruimte is zo complex dat een extra coördinatie-inspanning van het 
Rijk nodig is. Het kabinet ziet het als een gedeelde verantwoordelijkheid om deze 
projecten versneld tot stand te brengen in een rijksbrede aanpak. Bij de 
aanwijzing van projecten van de eerste vier programma’s is het Rijk uiterst 
selectief te werk gegaan; pas indien meerdere projecten binnen een gebied 
samen binnen één programma tot synergie gebracht kunnen worden en indien de 
uitvoering er door versneld zou worden.” 

 
 
Het is de raad bekend dat er op interdepartementaal niveau over het fenomeen 
programmatisch werken wordt gediscussieerd, mede in het licht van het Programma 
Andere Overheid en een mogelijke departementale herschikking. De raad blijft 
bewust buiten deze bredere discussie en beperkt zich in dit advies tot (de toepassing 
van) het programma-instrument uit de Nota Ruimte. 
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De totstandkoming van het advies 
Dit advies is gebaseerd op ‘deskresearch’ van beschikbare (plan)documenten en 
literatuur en op interviews met de programmamanagers en nauw bij de programma’s 
betrokken vertegenwoordigers uit de regio’s (zie bijlage 2). Ook is op ambtelijk 
niveau een workshop bij het Directoraat-Generaal Ruimte georganiseerd met onder 
andere regionale accountmanagers en projectleiders over de uitbreiding van de 
programma-aanpak. Daarnaast is een aantal workshops bijgewoond waarin de 
programma-aanpak werd bediscussieerd, zoals het Ruimtedebat van het Ruimtelijk 
Planbureau op 31 oktober 2006 en een workshop in het kader van de week van het 
Programma Andere Overheid op 17 november 2006. Het advies is in conceptvorm 
besproken met vertegenwoordigers van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de 
Raad voor het Landelijk Gebied en met de Directeuren-Generaal van de vier 
inhoudelijk betrokken departementen.  
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Bijlage 2  
 
Geïnterviewde personen 
 
drs. J.C. Busch programmamanager Zuidvleugel, ministerie VROM 
ir. G.W. van de Hoef programmadirecteur programmabureau Groene Hart 
ir. R.A.R. Kouprie directeur Zuidvleugelbureau 
drs. G. van der Plas hoofdplanoloog regionale projecten, DRO gemeente 

Amsterdam 
drs. P.J. van Ree programmamanager Brabantstad 
drs. M.J. Ruis programmamanager Noordvleugel, ministerie VenW 
mevr. ir. S. Tienkamp programmamanager Groene Hart en Westelijke 

Veenweiden, ministerie LNV 
mr. F. van de Wende programmamanager Zuidoost-Brabant/Noord- Limburg, 

ministerie EZ 
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Bijlage 3   
 
Impliciete en expliciete criteria gehanteerd bij de selectie van de huidige 
programma’s  
 
Er is geen complete lijst van gehanteerde criteria beschikbaar bij het ministerie. 
Daarom heeft de raad op basis van interviews en workshops heeft de gebruikte 
impliciete en expliciete criteria gereconstrueerd. Het betreft de volgende tien criteria. 
 
1.  Gebied 

Het gaat om opgaven die specifiek zijn voor een bepaald gebied. Het gaat 
dus niet om projecten die generiek door heel Nederland ontwikkeld worden.  

2. Opgave van (inter)nationaal belang  
Het gaat om een opgave die:  
- van belang is voor de ontwikkeling van de regio, van Nederland (de 

nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur) en voor de positie van Nederland in 
Europa; 

- bijdraagt aan de internationale concurrentiekracht van Nederland en het 
behoud van (inter)nationaal waardevolle gebieden. 

3.  Complexe opgave 
Het gaat om een opgave die complex is. Er zijn meerdere partijen bij 
betrokken, de opgave speelt mogelijk op het gebied van meerdere provincies 
of gemeenten (grensoverschrijdend), en het gaat om meerdere ruimtelijke 
functies (wonen, werken, et cetera).  

4.  Meerdere projecten (stapeling van projecten) 
Het gaat om een opgave waarbij meerdere projecten gerealiseerd moeten 
worden.  

5.  Integrale opgave 
Het gaat bovendien om een opgave die integraal is, die betrekking heeft op 
meerdere aspecten van een planningsopgave (bijvoorbeeld zowel 
verstedelijking als infrastructuur en groenontwikkeling).  

6.  Rijksrol  
Dit betreft de invulling van de ‘centraal wat moet’-gedachte uit de Nota 
Ruimte. Het gaat om een opgave die niet door een andere overheidslaag of 
marktpartij kan worden gerealiseerd zonder rijksinzet. Betrokkenheid van het 
Rijk is nodig, er is een meerwaarde van de rijksrol. De rijksrol kan bestaan uit 
coördinatie en/of uit geld. Anders geformuleerd: de programma-aanpak moet 
daar worden toegepast waar het zonder deze programma-aanpak niet zou 
lukken.  

7.  Meerdere departementen 
Vanwege de integrale aard van de opgave zijn er meerdere departementen 
bij de opgave betrokken (minimaal drie of vier).  

8.  Urgentie: projecten vragen om een besluit (snel en in samenhang)  
Het gaat om een opgave waarbij een zekere urgentie is tot versnelling, 
waarbij over de projecten binnen een kabinetsperiode een besluit kan worden 
genomen en waar financiën voor kunnen worden vrijgemaakt. Dus:  
- versnelling door rijkscoördinatie; 
- besluit binnen een kabinetsperiode; 
- perspectief op financiële ondersteuning. 
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9. Fysieke samenhang tussen projecten 
Tussen de projecten die deel uitmaken van de opgave is sprake van een 
fysieke samenhang. Er is een bepaalde logica of relatie tussen de projecten. 

10.  Politieke criteria 
Politieke overwegingen spelen een rol bij de keuze voor en de invulling van 
het instrument programma-aanpak. Een voorbeeld hiervan is de verdeling 
van de programma’s over de ministeries. Een belangrijke vraag daarbij is: kan 
de Minister ermee scoren? 
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Bijlage 4  
 
Samenstelling VROM-raad 
mr. H.M. Meijdam, voorzitter 
prof.dr. Ch.W. Backes  
prof.dr. P.J. Boelhouwer 
mevr. drs. C.F. van Dreven 
prof.dr. M.A. Hajer 
mevr. prof.dr. M.W. Hofkes 
prof.dr.ir. J.T. Mommaas 
prof. ir. A. Reijndorp 
mevr. drs. A. Rijckenberg 
mr. H.C.F. Smeets 
mevr. M.A.J. van der Tas 
ir. S. Thijsen 
prof.dr. P.P. Tordoir 
mevr. drs. P.J.L. Verbugt 
prof.dr.ir. B.C.J. Zoeteman 
 
 
Waarnemers 
prof.dr. W. Derksen, namens het Ruimtelijk Planbureau 
drs. V.R. Okker, namens het Centraal Planbureau 
mevr. dr. M.A.J. Kuijpers-Linde, namens het Milieu en Natuur Planbureau 
dr. V. Veldheer, namens het Sociaal en Cultureel Planbureau 
 
 
Algemeen secretaris 
drs. A.F. van de Klundert 
 
 
Bij dit advies betrokken medewerkers van het secretariaat 
dr. T.H.C. Zwanikken (projectleider) 
mevr. dr. L.B.J. van Duinen 
mevr. C. de Booij  
 
 
 

 
 




