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Topregio
vereist
topprovincie

VINCENT VAN DEN HOOGEN / H.H.

OPINIE

De VNG die voorstelt alle gemeenten en
provincies te vervangen door zo’n
25 regio’s. Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland die fusie tot één provincie
onderzoeken; de positie van de provincie
staat volop in de schijnwerpers. Maar
economische argumenten worden daarbij nogal eens vergeten.

H

et voortbestaan van de provincies
staat al enige tijd sterk ter discussie.
Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau stelde vorige maand
dat provincies razendsnel hun
bestaansrecht verliezen, Michiel de Vries, hoogleraar
bestuurskunde aan de Radboud Universiteit stelde
dat provincies NIETS doen wat ook door gemeenten
of het Rijk kan worden uitgevoerd, en ook de rekenkamers hebben duidelijk gemaakt dat provincies heel
wat steken laten vallen met falend bestuur.
Wat opvalt bij veel van deze discussies is dat er te
weinig inhoudelijke argumenten worden gebruikt.
Terwijl het veel beter is om aan te sluiten bij actuele,
economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
Immers, bestuurlijke instituties zijn er
ten dienste van burgers en bedrijven.
Om de innovatie- en concurrentiekracht en de werkgelegenheid van de
Nederlandse economie in een globaliserende wereld voldoende op peil te
brengen, zijn voortdurend keuzes
nodig en voldoende kritische massa
om te focussen op die sectoren en
gebieden waar kansen het best benut
kunnen worden.
In het regeerakkoord is een duidelijke
voorzet in die richting gegeven: de
nationale economie moet sterk leunen op de trekkracht van drie regio’s: Airport Schiphol, Seaport Rotterdam en Brainport Eindhoven. Schiphol en de Rotterdamse haven (de Randstad) worden al lang erkend
als motor van de economie. Ook de regio Eindhoven
heeft de afgelopen decennia laten zien hoe ze een
toppositie wist te bereiken op het terrein van R&D, innovatie, ict en hoogwaardige maakindustrie (onder
andere medische technologie). Het succes van Brainport Eindhoven is nu de drijvende kracht achter de
ambities om heel Zuidoost-Nederland in 2020 tot een
toptechnologieregio te laten uitgroeien, zoals dat recent is geformuleerd in het plan Brainport 2020.
Deze ambitie vereist een intensieve samenwerking
tussen overheid, ondernemers, onderzoekers en het
onderwijs in Zuidoost-Nederland, Noordrijn-Westfalen
en Vlaanderen. In zo’n triple helix-aanpak moeten
bestuurlijke grenzen niet belemmeren. Uitgerekend

hier zit een fundamenteel probleem. Gemeenten en
provincies zijn immers in hoge mate gebonden aan
territoriaal vastgelegde grenzen.
Zuidoost-Nederland heeft dus alle potentie in huis om
de nagestreefde ambitie te realiseren, maar dat vereist wel een nieuwe bestuursstructuur van hetzelfde
schaalniveau. Op die schaal staan succesvolle iconen
als de High Tech Campus in Eindhoven, de Automotive
Campus in Helmond, het innovatieve tuinbouw en
logistieke cluster rond Venlo, de life science clusters
rond DSM en de universiteit Maastricht, en de concentratie van hoogwaardige kennis in Tilburg. Om
Zuidoost-Nederland helemaal in een stroomversnelling te brengen zou ook het zuidelijk deel van de
provincie Gelderland met de Food Valley en de Health
Valley hierbij betrokken moeten
worden.
De voorbeelden sluiten naadloos aan
bij de meeste van de negen speerpuntsectoren van het ministerie van
Economie, Landbouw en Innovatie. In
Zuidoost-Nederland is dan ook voldoende kritische massa aanwezig om
in deze regio’s de innovaties, concurrentiekracht en werkgelegenheid te
vergroten. Een nieuwe bestuursstructuur voor Zuidoost-Nederland zou
daarmee volgen op een nieuwe strategie voor de regio volgens het welbekende adagium
van structure follows strategy. Wij zijn benieuwd of
overheden vernieuwde daadkracht kunnen en willen
laten zien om dit te realiseren. De discussie over de rol
van provincies krijgt daarmee in ieder geval wel het
inhoudelijke niveau die het verdient! Daarmee is het
een voorbeeld voor andere regio’s.
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The Strip, op de High Tech
Campus in Eindhoven
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Christenlijke houding
■ De neoliberale geest, die
momenteel door Nederland
waart, heeft de christelijk
sociale leer om zeep geholpen, constateert Raf Janssen deze week. ‘Ooit nam
die leer een sterke positie in
tussen liberalisme en socialisme. Maar de beginselen
zijn zoek geraakt in de individualisering van de eigen
verantwoordelijkheid.’ Janssen hekelt het credo van dit
kabinet om zelfs mensen
met een lichamelijke, psychische, verstandelijke
beperking, of een chronische ziekte te houden aan
hun ‘eigen verantwoordelijkheid’. Volgens Janssen kent
het CDA zijn eigen geschiedenis niet meer. ‘Het gaat er
juist om hun vermogens te
versterken zo lang deze vermogens nog aanwezig zijn
en dus niet pas te helpen
als deze vermogens zijn
uitgeput.’
Lees de volledige column
op www.binnenlandsbestuur.nl/neoliberalisme

