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Waarom deze leersessie? 
Rob Berkers vertelt over de Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) en over de 
achtergronden van de sessie. STIRR fungeert als aanjager van initiatieven op het snijvlak 
van recreatie en ruimte. Dat doen we door innovaties in de praktijk te ondersteunen en 
kennis hierover te ontwikkelen en verspreiden. Het organiseren van thematische leersessies, 
waarbij ondernemers, overheden, intermediaire organisaties en kennisinstellingen bij elkaar 
komen past bij de rol van STIRR. Achtergrond voor de sessie van vandaag is dat op nogal 
wat plaatsen blijkt dat na een lange fase van visievorming iedereen eigenlijk wel weet waar 
het naar toe moet met een gebied, maar dat het toch lang duurt voordat de uitvoering 
daadwerkelijk plaatsvindt. De vraag is: Hoe kunnen we een versnelling bereiken in dit soort 
processen?  
 
Versnelling? En dat in deze lastige tijd?! 
Cees-Anton de Vries, ervaringsdeskundige op het terrein van gebieds- en 
organisatieontwikkeling geeft een kader mee voor de discussie die we later gaan voeren. 
Volgens Cees-Anton zijn de twee  hoofdfactoren die gebiedsontwikkeling op dit moment 
lastig maken: 
- een gebrek aan geld en  
- een gebrek aan vertrouwen 
  
Wat betreft dat geld; er is nog altijd veel geld in Nederland, bij particulieren en 
pensioenfondsen met name. De kunst is deze geldbronnen aan te boren. 
 
Cees-Anton schets hoe gebiedsontwikkeling 
traditioneel werkt. De overheid bedenkt de 
inhoudelijke doelen, het programma. Vervolgens 
zijn er vaste procedures om aan de slag te 
gaan. En vervolgens kom je in een proces 
terecht met allerhande belanghebbenden. En in 
dit proces, daarin gaat enorm veel tijd zitten 
omdat  er bezwaren komen. Burgers en 
stakeholders hebben er geen vertrouwen meer 
in dat de overheid met iets goeds komt. En als 
dan ook het geld er niet meer is bij de overheid, 
dan luidt de conclusie: deze piramide werkt niet 
meer als basis voor de manier van werken. 
 
  



   

Maar hoe kan het dan wel? Het kan door de 
stappen om te keren. Door inhoud en proces 
samen te brengen en gezamenlijk te bepalen: 
dit vinden wij belangrijk, dit gaan wij doen. 
Vervolgens richt je de procedures zo in dat het 
gaat lopen. De procedure wordt daarmee de 
achterkant van het geheel. Als het lukt om dit 
voor elkaar te krijgen, dan kan er versnelling 
plaatsvinden Echter,  het probleem is dat de 
ambtelijke cultuur altijd gewend is geweest om 
alles in procedures te gieten. Dat is dus niet 1, 
2, 3 veranderd. 
 
Meer lezen over een succesvol voorbeeld? Zie 
‘Het wonder van de Wagenwerkplaats’: http://www.wagenwerkplaats.eu/Nu---de-
Toekomst/Onderzoek---visies-Wagenwerkplaats 
 
Hoe maak je dit nu concreet? Een methode die hiervoor goed geschikt is, is de 2x2 
vraagmethode. Deze ziet er als volgt uit. 
 

1. Wat vind ik als persoon (meer nog dan als functionaris) echt belangrijk? 
2. Wat zie ik dan gebeuren? (visualiseer je eindbeeld, dat enthousiasmeert) 

 
3. Wie/ wat heb ik daarvoor nodig? (wie neemt verantwoordelijkheid? Als je dit niet 

goed kunt beantwoorden is je droom niet goed geformuleerd) 
4. Wat ga ik nu doen? 

 
Je gaat eerst net zo lang aan de slag met vraag 1 en 2 tot je deze scherp hebt. Als dat het 
geval is doe je ditzelfde voor vraag 3 en 4. 
 
De case: De Zuiderwaterlinie 
De vraag ‘Hoe kunnen we een versnelling bereiken in gebiedsprocessen?’ was toegespitst 
op een specifieke case; de ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie in het gebied 
Geertruidenberg, Breda, Drimmelen.  
 
Han Clement en Francis Witmer van de provincie Noord-Brabant vertellen dat er tussen 
2005 en 2011 heel wat rapporten en visies zijn gemaakt. De uitvoering verloopt vooralsnog 
moeizaam. Naar het idee van Han en Francis zijn der belangrijkste oorzaken hiervan dat het 
inmiddels ontbreekt aan geld, dat niemand echte urgentie lijkt te voelen, dat private partijen 
vooralsnog niet betrokken zijn en dat er nog te weinig synergie is tussen de elementen. 
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De provincie kijkt naar het gebied op verschillende schaalniveaus: van XXS (kleinschaling, 
gericht op 1 locatie) tot XXL (grootschalig, gericht op de Zuiderwaterlinie in relatie tot o.a. de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie). De provincie heeft het gevoel dat maat M de juiste 
aanvliegroute is. Dit is een van de punten die de vertegenwoordigers van de provincie  de 
groep wil voorleggen. Een andere belangrijke vraag is: wie moeten we wanneer betrekken? 
En wie heeft dan welke rol? 
 
 

 
 
 
Intervisie  
In een intervisieronde is de vraagstelling van de provincie verder aangescherpt. De 
onderstaande vragen zijn aan bod gekomen: 
Via een intervisieronde proberen we de vraagstelling van de provincie scherper te krijgen. 
Hier een impressie van vragen uit de zaal en antwoorden van de provincie. 
1. Wie ligt er wakker van als er niets gebeurt? 

Feitelijk niemand. Er is niet zozeer een bedreiging, vooral een kans. Een kans nml om 
het cultuurtoerisme te bevorderen. De provincie wil dit graag. 

2. Voor wie doen we het? Is hier wel markt voor? 
Voor de eigen bevolking wordt het recreatief product aantrekkelijker en je kunt meer 
toeristen trekken. Bij de NHW zie je dat het werkt, daar heeft R&T een impuls gekregen. 

3. Wat is het USP ten opzichte van de NHW? 
Hier is daadwerkelijk gevochten. Daar kunnen mooie verhalen over verteld worden. 

4. Wat zijn de mogelijkheden voor private ondernemers? 
Op enkele plekken zijn gebouwen waar iets mee kan. Elders zijn die er niet. Daar zou wel 
wat kunnen aan de rand van de monumenten.  

5. Waarom kopieer je de aanpak van de NHW niet? 
Er is minder publiek geld, er is niet zo’n groot projectbureau en de mogelijkheden voor 
ondernemers zijn minder groot doordat er minder gebouwen zijn. 

6. Waarom focus je zo sterk op de fysieke plekken? De ontwikkeling daarvan kosten veel 
geld. Kun je niet met minder investeringen meer rendement halen door te kijken wat er al 
wel is? Nml ondernemers in het gebied tussen alle forten en vestingwerken? 
Goede suggestie. Op deze manier hebben we er nog niet zo erg naar gekeken. 

7. Wat is het laaghangend fruit? Wat zijn nu al de initiatieven? Is dat in beeld? 
Dit verschilt per locatie. Op een aantal plaatsen is het beeld goed. En zijn er ook al 
contacten met ondernemers. Elders is dit nog helemaal niet het geval. 

8. Zijn de toekomstige partners voldoende in beeld? Zo nee, waarom niet? 
Nee, goed zicht hierop ontbreekt. Dat komt omdat de plannen erg vanuit het provinciaal 
kader zijn vormgegeven. De provincie is te weinig ‘regisseur van het toeval’.  
 

  



   

Tips 
Na aanscherping van de probleemstelling zijn onderstaande oplossingen/tips genoemd:   
1. Schrijf een prijsvraag uit. Dit levert veel ideeën op en er komen mensen in beeld die wat 

willen. 
2. Organiseer betrokkenheid in het gebied door er vaak (wekelijks) te gaan zitten en een 

ieder uit te nodigen binnen te lopen met ideeën. Zorg voor veel persaandacht hierbij. 
Resultaat: synergie, goede ideeën, draagvlak. (Toegepast in Eefde) 

3. Focus op laaghangend fruit. Zorg snel voor eerste aansprekende resultaten. 
4. Breng ondernemers in contact met elkaar (workshops). 
5. Zorg voor fysieke verbindingen tussen de elementen (infrastructuur). 
6. Betrek O.V.-bedrijven en spreek met hen over het verbinden van elementen. 
7. Wijs plekken aan waar je iets wilt, formuleer een globaal kader waarin staat wat er mag 

en organiseer dan een open inschrijving voor ondernemers. (Met pleisterplaatsen in 
Utrecht liep dit heel goed.) 

8. Benoem deelbelangen en deel de verantwoordelijkheid met elkaar. 
9. Betrek de Stichting Liniebreed Ondernemen bij het leggen van relaties met ondernemers. 
10. Organiseer een brainstorm waar behalve stakeholders ook studenten en creatievelingen 

aanwezig zijn. Zorg voor de juiste sfeer waarin goede ideeën kunnen ontstaan. En 
probeer er op te sturen dat er ambassadeurs op staan. (Werkte goed in de Langstraat.) 

11. Zorg voor co-creatie. Betrek de eindgebruikers bij de planvorming. 
12. Betrek niet alleen de ‘usual suspects’. (Zie www.glamourmanifest.nl voor een voorbeeld). 

 
Reflectie Cees-Anton de Vries 
De provincie heeft in dit project nu een beklagenswaardige positie. Ze is tegelijkertijd initiator 
(degene die iets wil), actor (degene die iets doet) en ondersteuner (degene die helpt). Dat 
kan niet. Zeker niet als je zelf geen geld meer hebt. Daarom is het advies op zoek te gaan 
naar een partij die mentaal eigenaar is en daarmee drager kan zijn van het project. De vraag: 
“wie is dat hier in de gepresenteerde case?” blijkt lastig te beantwoorden. Iemand die er 
‘wakker van ligt’ is Marijke Vos, wethouder van Drimmelen, althans voor de delen van de 
linie binnen haar grondgebied. Voor het totaal kan Joost Findhammer, ambtenaar bij de 
provincie  wellicht mentaal eigenaar genoemd worden. 
 
Cees-Anton adviseert om te kijken waar nog meer mensen zijn ‘met energie’. Probeer 
vervolgens hen te ondersteunen. Of het om kleine of grote initiatieven gaat maakt niet uit, 
ondersteun de mensen met passie. Stuur dus op energie en niet op beheersing. Op deze 
manier kunnen afzonderlijke projecten van de grond komen, allengs groter worden en kan 
vervolgens gewerkt worden aan synergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een locatie waar iemand wat wil 

Help dit initiatief tot ontwikkeling te komen 

Verbind initiatieven met elkaar 



   

Initiator

Actor Ondersteuner

De initiator  (de mentaal eigenaar) moet zeker niet de provincie zijn. Het kan een burger zijn, 
een ondernemer, een wethouder, etc. Het is overigens altijd een mens. Actoren moeten 
uiteindelijk vooral ondernemers zijn, maar eerst zijn dit waarschijnlijk vooral gemeenten en 
organisaties als Staatsbosbeheer. Ook de ondersteuners zijn idealiter zoveel mogelijk deze 
partijen en zo min mogelijk de provincie. De rol van de provincie is vooral om het spel te 
regisseren.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hoe nu verder? 
Rob Berkers maakt een verslag dat een ieder zal ontvangen. De provincie en STIRR 
bespreken de resultaten van de sessie met elkaar. Vervolgens gaat de provincie aan de 
slag. Over enkele maanden vindt terugkoppeling plaats naar alle aanwezigen over de 
stappen die na de sessie ondernomen zijn. 
 
Deelnemers 
Naam Organisatie Naam Organisatie 

Han Clement Provincie Noord-Brabant Elvira Visser Provincie Noord-Holland 

Francis Witmer Provincie Noord-Brabant Martin Goossen Alterra, Wageningen UR 

Joost Findhammer Provincie Noord-Brabant Simon Hofstra DLG, regio west 

Martine Kreuger Provincie Noord-Brabant Catharina Wouters Gemeente Drimmelen 

Floor Naus Provincie Noord-Brabant Pieter Parel Particulier, initiatiefnemer 

landgoedontwikkeling nabij de 

Linies van Den Hout 

Joline Vriens Vrijetijdshuis Brabant Cees Anton de Vries Origame 

Erik Rumpff Groenservice Zuid-Holland Marien Borgstein STIRR / LEI, Wageningen UR 

Femke Arts Kamer van Koophandel 

Brabant/ Leisure Boulevard 

Rob Berkers STIRR, Berkers Advies 

Gerard Berkelmans Landgoed de Groene Kamer   

 
Meer weten:  
Rob Berkers – senior projectleider STIRR; 06 - 36 16 59 34, r.berkers@berkersadvies.nl 
Marien Borgstein – projectenregisseur STIRR; 06-51563743, m.borgstein@wur.nl 
 

Regie door de provincie 


