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Voorwoord

Begin 2019 schreef ROB - voorzitter Han Polman een essay voor BinnenlandsBestuur. Daarin betoogt hij dat de grote vraagstukken van deze tijd - klimaat ,wonen , economie , werk- niet meerdooréén overheidslaag kunnen worden opgepakt. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben elkaar nodig . Het Rijkmag zich in die samenwerking wat vaker als een medeoverheid opstellen , aldushet essay .
Het essay was voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesaanleiding voor een uitnodiging voor enkele boeiende gesprekken over interbestuurlijke samenwerking en de rol van het Rijk daarbij. Die gesprekken leiddeneind 2019 tot een adviesvraag waarin minister Ollongren de Raad voor het Openbaar Bestuur de volgende vraag voorlegde : op welke manier kan het Rijk eengoede en effectieve partner zijn voor de medeoverheden zodat er gezamenlijk totde gewenste resultaten en meer impact kan worden gekomen voor maatschappelijke opgaven , en wat is er voor nodig om een dergelijke partner te worden ?
De Raad voor het openbaar Bestuur heeft de tijd genomen om deze vraag tebeantwoorden . Hij zette daarvoor onder meer een vragenlijst uit onder ambtenaren van alle betrokken bestuurslagen waarop bijna 1400 respondenten hebben gereageerd . En de Raad verdiepte zich in drie vormen van interbestuurlijkesamenwerking (MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport;Regio Deals ; en Regionale Energiestrategieën ( RES ) in drie verschillende regio's( Noord - Holland , Brabant en Friesland ) . Een afvaardiging van de Raad sprak uitgebreid met bestuurders en ambtenaren over de bijdrage van het Rijk aan deze vormen van interbestuurlijke samenwerking . Het is belangrijk hier te vermelden datde drie vormen van samenwerking voor dit advies dienst hebben gedaan als illustratie en voorbeeld . Dit rapport kan en mag niet worden gelezen als een evaluatieen beoordeling van het MIRT, de Regio Deals of Regionale Energiestrategieën .
De gesprekken en de reacties op de vragenlijst hebben de Raad een goed en genuanceerd beeld gegeven over de stand van de samenwerking van overheden aangrote opgaven . Zo is het belangrijk om vast te stellen dat er brede steun bestaatvoor de één - overheidsgedachte , dat overheden moeten samenwerken om degrote opgaven het hoofd te bieden . Daarbij bestaat bij de decentrale overhedenwaardering voor de pogingen van het Rijk om zich daarbij als samenwerkingspartner op te stellen en voor de aanwezige kennis bij rijksambtenaren .
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Tegelijk stellen onze gesprekspartners vast dat tussen de droom van het Rijk alsgelijkwaardige partner en de daad veel wetten en praktische bezwaren in de wegstaan . Eén daarvan is de gebrekkige explicitering van de wederzijdse verwachtingen op het terrein van onder meer ( financiële) inzet, ambitie , commitment ,rollen en uitvoering bij aanvang van een samenwerking . Een ander knelpunt ishet onvermogen van het Rijk om integrale en opgave gerichteambities en beleidsdoelen om te zetten in een integrale en opgavegerichte werkwijze, voornamelijkdoor de verkokerde werkwijze van de departementen .Ten slotte stelt de Raad vastdat bij het Rijk sprake is van te weinig inhoudelijke kennis overwat er speelt in deregio's en te weinig blijk van intrinsieke belangstelling voor de zorgen en nodenvan de regio's.
De belangrijkste aanbevelingen in hoofdstuk 5 van dit rapport richten zich opdeze drie knelpunten . Een van de aanbevelingen betreft een door de Raad opgezetmodel voor gelijkwaardig partnerschap . Volgens dat model moet het Rijk op zesverschillende aspecten - zoals : wie betaalt wat, wel of geen eisen aan de uitvoering , al dan niet verantwoordingsvereisten - van tevoren expliciteren met welkeinzet en intentie het Rijk deelneemt aan een interbestuurlijke samenwerking.
Dit adviestraject had de Raad nimmer met goed gevolg kunnen afronden zonderde bereidheid van de vele mensen in de drie genoemde regio's om hun ervaringen met interbestuurlijke samenwerking te delen . Wij zijn hen zeer erkentelijkvoor hun openhartigheid . In Bijlage IV is een overzicht van onze gesprekspartnersopgenomen . Uiteraard is alleen de Raad verantwoordelijk voor de inhoud van ditrapport.
Dit advies werd voorbereid door een werkgroep van Raadsleden onder voorzitterschap van prof. Caspar van den Berg en met Peter Verheij en Kees Jan de Vet. Vanuit de staf was Veerle van den Broek aan de werkgroep verbonden . Gedurende hetlanglopende adviestraject leverden Mariet de Boer, Michael Mekel en Rien Fraanjeop onderdelen ondersteuning.
Met de aanbevelingen in dit advies richt de Raad zich eerst en vooral tot de spelersdie het Rijk vertegenwoordigen : het kabinet, rijksambtenaren en departementen .Maar de Raad verwacht dat het advies ook handvatten biedt aan de decentrale
overheden om hun eigen positie te bepalen in interbestuurlijke samenwerking ofom het gesprek te voeren met vertegenwoordigers van het Rijk over hoe samenwerking tussen overheden het beste vorm kan krijgen .

Rien FraanjeHan Polman
Voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur Secretaris - directeur
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Advies

AdviesvraagDit advies gaat over de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking .De aanleiding daarvoor is een verzoek van minister Ollongren van BZK aande Raad voor het openbaar Bestuur om de rol van het Rijk bij de aanpak vanregionale opgaven te beschouwen . In haar aanvraag geeft de minister aan datzij de regio niet zozeer als een geografische eenheid beschouwt als wel alseen interbestuurlijke coalitie om een regionale opgave aan te pakken waarbij naast verschillende overheidsniveaus ook maatschappelijke en privatepartners betrokken kunnen zijn . In de visie van de minister is zo'n samenwer
kingsverband idealiter gebouwd op een gelijkwaardig partnerschap ' van allespelers ; tegelijk erkent zij dat het vaak lastig is zo'n partnerschap goed vormte geven . Bij alle deelnemers spelen namelijk 'verwachtingen en aannamesover de eigen rol en die van de anderen , en die verwachtingen en aannameskunnen zeer uiteenlopen ' .
Haar concrete vraag aan de Raad voor het Openbaar Bestuur luidt : Op welkemanier kan het Rijk een goede en effectieve partner zijn voor de medeoverhedenzodat er gezamenlijk tot de gewenste resultaten en meer impact kan wordengekomen voor maatschappelijke opgaven , en wat is er voor nodig om een dergelijke partner te worden .

AanpakDe Raad heeft voor dit adviestraject drie instrumenten ingezet: literatuurstudie , een survey -onderzoek en kwalitatieve dataverzameling met ( groeps )interviews met name rond enkele cases. Aan het begin van het traject voerdede Raad twee rondetafelgesprekken met de directeuren van de koepels ( IPO ,UVW , VNG ) en sleutelpersonen bij de departementen , aangevuld met hoogleraren met expertise op het gebied van interbestuurlijke samenwerking .
Daarnaast selecteerde de Raad drie regio's om drie typen interbestuurlijkesamenwerking te onderzoeken . Dat leidde tot 3 individuele en 1 groepsinterview in elke regio. Om geografisch en qua aard van de regio voor een goedespreiding te zorgen koos de Raad voor de regio's Fryslân , Noordoost Brabanten Noord - Holland Zuid . In elke regio selecteerden we drie samenwerkingsverbanden , namelijk het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT ), de Regionale Energiestrategie ( RES ) en een samenwerking voor deuitvoering van het programma dat wordt gefinancierd vanuit het Regio - Dealprogramma van het ministerie van LNV dat is gericht op het verbeteren vande welvaart in brede zin .
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Ten slotte heeft de Raad ook nog via het flitspanel van het ministerie vanBZK een survey uitgezet. 1394 ambtenaren die direct of indirect betrokken
zijn bij interbestuurlijke samenwerking hebben die ingevuld . Met een dergelijke respons vindt de Raad dat hij een kwantitatief goed verantwoordeindruk heeft over wat de beelden zijn bij de verschillende groepen ambtenaren van de rol ( len ) van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking ( huidigesituatie) en de ideeën over de passende rol van het Rijk bij interbestuurlijkesamenwerking.

Bevindingen
De decentrale partners ervaren de rol van het Rijk op een aantal vlakken alsbijzonder positief. Een sterk punt in de regio Deals en in het MIRT ' nieuwestijl' is de integrale benadering van regionale opgaven . Regio's ervaren hierineen erkenning van hun unieke opgave en van de verbanden die er zijn tussen
maatschappelijke problemen . De MIRT -regio's zijn blij met de nieuwe visievan I &W op het MIRT waarbij het bredere begrip ' mobiliteit ' centraal staatin plaats van het beperktere ' infrastructuur '. Dat wil nog niet zeggen dat hetgezamenlijk formuleren van de maatschappelijke meerwaarde nu vlekkeloosverloopt, maar men heeft op zijn minst het gevoel over hetzelfde te praten .
De gesprekspartners uit de regio noemen daarnaast met nadruk de deskun
digheid van rijksambtenaren als een sterk punt van de samenwerking methet Rijk . Soms brengen vertegenwoordigers van het Rijk die kennis zelf mee ,vaak treden zij juist op als makelaarin kennis en ervaring tussen verschillenderegio's. Bij het MIRT en de Regio Deals waardeert men de frisse blik van de buitenstaander. In de RES is men positief over de rol van het Rijk als ondersteunervan het democratisch proces .
De knelpunten zijn in de kern terug te brengen tot drie schuurpunten . De
eerste betreft de gebrekkige explicitering van de wederzijdse verwachtingenop het terrein van onder meer (financiële ) inzet , ambitie , commitment , rollenen uitvoering bij aanvang van een samenwerking . Het tweede knelpunt is hetonvermogen van het Rijkom integrale en opgavegerichte ambities en beleidsdoelen om te zetten in een integrale en opgave gerichte werkwijze. Als derdeen laatste stelt de Raad vast dat er bij het Rijk sprake is van te weinig inhoudelijke kennis over wat er speelt in de regio's en te weinig blijk van intrinsiekebelangstelling voor de zorgen en noden van de regio's.

1 https://www.flitspanel.nl/
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Aanbevelingen
1. Verwachtingen expliciteren , model voor gelijkwaardig partnerschap . Bijhet vormgeven van grote maatschappelijke transities waar rijksoverheidsorganisaties samenwerken met decentrale overheden , moet meer aandacht zijnvoor een goed meerjarig procesontwerp . Dat wil onder andere zeggen dat hetal bij aanvang van het programma helder moet zijn hoe de democratische
aansturing door en verantwoording aan gemeenteraden , provinciale statenen algemene besturen van waterschappen wordt verankerd. Als handvatintroduceert de Raad het Model voor gelijkwaardig partnerschap , waarbij deoverheden naar elkaar uitspreken wat hun beoogde inzet is op de volgendezes onderdelen :

Heeft het Rijk een eigen beleidsambitie ?Is de samenwerking facultatief of verplichtend ?Wie betaalt ?
In hoeverre stelt het Rijk eisen aan de uitvoering ?Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering en wie monitort de uitvoering ?Moeten de decentrale overheden verantwoording afleggen aan het Rijk ?

•..
.

2. Aanbevelingen voor een integrale werkwijze van het Rijk . Om de murentussen departementen af te breken , dient het kabinet de grote opgaven inhet regeerakkoord expliciet aan te wijzen en uiteindelijk voor elke groteopgave één minister verantwoordelijk te maken . Die werkt voor die specifieke opgave met ambtenaren van verschillende departementen en stuurthen politiek aan . In sommige gevallen kan een speciale programmaministeruitkomst bieden , mits deze beschikt over een eigen hoofdstuk in de begroting. In de afgelopen kabinetsperiode is tijdens de wat langer durende afwezigheid van minister Ollongren en bij de verdeling van haar portefeuille overtwee bewindspersonen gebleken dat departementaal overstijgend werkenin de rijksdienst zeer goed mogelijk is . De Raad benadrukt dat het aanwijzen van één verantwoordelijke minister voor een maatschappelijke opgavedie het nieuwe kabinet politiek prioriteit wil geven , niet gepaard hoeft tegaan met een departementale herindeling . Hij is er geen voorstander vanom elke vier jaar de departementale indeling op grond van politieke overwegingen op de schop te nemen . Het Secretarissen - Generaal Overleg ( SGO )heeft een belangrijke rol om na de politieke prioriteitstelling de interneRijksorganisatie zo vorm te geven dat de ministers zich op hun politieke prioriteiten kunnen richten en geen tijd en energie verloren gaat aan organisatorische verschuivingen en herindelingen . Juist om de grenzen tussen
2 Vgl. ook het 4W -model van de Studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen( 2020 ) : Wat , Wie , Wie doet wat, Waarmee .Geut, Van den Berg & Van Schaik , 2010 ; Korsten , Breed & De Jong , 20113
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departementen te laten vervagen , moeten ambtenaren van verschillendedepartementen worden uitgedaagd om met elkaar aan één opgave te werken .Maak het departement van BZK nog scherper dan nu verantwoordelijk voorhet stelsel van interbestuurlijke samenwerking, met als doel het vergemakkelijken van de samenwerking tussen decentrale overheden en het Rijk. Concreet kan dat betekenen dat de minister altijd wordt betrokken bij wetgevingdie het takenpakket, de financiën en bevoegdheden van decentrale overhedenraken . De minister van BZK dient verder ook kaders te stellen waaraan hetRijk bij interbestuurlijke samenwerking dient te voldoen . Daaraan zijn ( juist)ook de sectorale departementen gehouden die met de decentrale overheden
interbestuurlijk samenwerken .

.
3. Aanbevelingen voor een beter begrip van de regioBevorder op rijksniveau de kennis over regio's en de kennisuitwisselingtussen Rijk en regio op ambtelijk en bestuurlijk niveau .Vanuit het kader dat de minister van BZK voor interbestuurlijkesamenwerking heeft opgesteld , dient elk departement met een politiekeopdracht die interbestuurlijk gerealiseerd moet worden een heldereen breed uitgedragen visie te formuleren op hoe het interbestuurlijk

werken in de eigen departementale organisatiestructuur ingebed engeborgd is .• Zorg ervoor dat het gedachtengoed en de instrumenten van inter
bestuurlijk en gebiedsgericht werken gemeengoed worden binnende rijksdienst. Besteed hier in het dagelijks werk en in trainings- enopleidingsprogramma meer aandacht aan , van de rijkstrainees toten met de ABD .
Stel rijksambtenaren aan die werken in de regio en daar het Rijkintegraal (bovendepartementaal) kunnen vertegenwoordigen . Geefdeze ambtenaren voldoende mandaat om te handelen namens het Rijk .Maar maak het ook mogelijk om aan personele uitwisseling te doen :rijksambtenaren die een tijd bij decentrale overheden werken enandersom .

Slot
Het thema 'interbestuurlijk samenwerken ' verdient een prominente plek inhet volgende regeerakkoord. Het nieuwe kabinet dient zijn inzet in de samenwerking met de decentrale overheden te expliciteren en daarbij aan te gevenhoe het het interbestuurlijk , regionaal en gebiedsbericht werken verder gaatinbedden in de organisatie van de rijksdienst. De Raad vindt het raadzaam datde aankomende coalitiepartijen in het licht van alle grote opgaven een aparthoofdstuk in het regeerakkoord opnemen waarin stevige afspraken staan overde wijze van interbestuurlijke samenwerking en uitvoering.



1 Inleiding en vraagstelling

1.1 AANLEIDING
Het politiek - bestuurlijke en bestuurskundige discours werd aan het beginvan deze eeuw gekenmerkt door een sterke behoefte aan overzicht en structuur. ' Je gaat erover of niet ' was de gevleugelde titel van een adviesrapportwaarin werd betoogd dat niet teveel overheden zich tegelijk met een opgavemoeten bezighouden . Dit denken was zo dominant dat de kersverse minister- president Mark Rutte op 27 oktober 2010 in zijn eerste regeringsverklaring deze vijf woorden een prominente plaats gaf. Van dezelfde school washet zogenoemde 'twee-bestuurslagenprincipe'waarmee werd uitgedrukt datmaximaal twee bestuurslagen over een bepaalde taak mogen gaan . Politicien bestuur hadden zo kort geleden een uitgesproken hekel aan bestuurlijkedrukte; bevoegdheden en verantwoordelijkheden moesten vooral helder zijnafgebakend en onderscheiden .
Hoe anders is dat iets meer dan een decennium later. Inmiddels gaat het over'multilevel governance ' , een meervoudige democratie en vooral: één overheid . Een effectieve aanpak van nauw met elkaar verweven maatschappelijkeopgaven vraagt om samenwerkende overheden waarbij elke bestuurslaaginbrengt waar die sterk in is . De schijnbare zekerheid die de eenduidigheidvan 'Je gaat erover of niet' bood , is losgelaten . Daar zijn oude vragen voor inde plaats gekomen . Want bij werken als één overheid en interbestuurlijkesamenwerking zijn afstemming en werkafspraken onontbeerlijk. Deze werkwijze lijkt bovendien een zekere gelijkwaardigheid tussen de samenwerkendepartners te veronderstellen , maar de praktijk laat zien dat van die nevengeschiktheid vaak geen sprake is .
Dit advies gaat over de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking .De aanleiding daarvoor is een verzoek van minister Ollongren van BZK aande Raad voor het openbaar Bestuur om de rol van het Rijk bij de aanpak vanregionale opgaven te beschouwen . In haar aanvraag geeft de minister aan datzij de regio niet zozeer als een geografische eenheid beschouwt als wel als
een interbestuurlijke coalitie om een regionale opgave aan te pakken waarbij naast verschillende overheidsniveaus ook maatschappelijke en privatepartners betrokken kunnen zijn . In de visie van de minister is zo'n samenwerkingsverband idealiter gebouwd op een ' gelijkwaardig partnerschap' van allespelers ; tegelijk erkent zij dat het vaak lastig is zo'n partnerschap goed vorm

4 Gemengde commissie bestuurlijke organisatie 20055 Raad voor het openbaar Bestuur 2011
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te geven. Bij alle deelnemers spelen namelijk ' verwachtingen en aannamesover de eigen rol en die van de anderen , en die verwachtingen en aannameskunnen zeer uiteenlopen '.
De minister stelt in haar adviesaanvraag dat uit onderzoek blijkt dat aard enomvang van hedendaagse maatschappelijke opgaven vragen om een interbestuurlijke benadering met een door alle deelnemers gedeelde probleemdefinitie en een gedeelde oplossing ; maar de werkwijze van de verschillendeoverheden , de bestuurlijke organisatie van het Rijk in vakdepartementen enook de wettelijke kaders en regelgeving zijn nog in sterke mate ingericht vanuit het paradigma 'je gaat erover of niet. Dit botst in de praktijk met elkaar.Het is daarom dat de minister de ROB vraagt hoe het Rijk zichzelf in interbestuurlijke relaties het best kan positioneren en kan bewegen .

1.2 SCHUIVENDE VISIES OP INTERBESTUURLIJKE VERHOUDING ENHet misverstand van de aanduiding'Het Huis van Thorbecke ' is de implicieteveronderstelling dat de Nederlandse bestuurlijke organisatie met drie verdiepingen'in beton zou zijn gegoten .Thorbecke heeft het sowieso zelf nooit overeen huis gehad , maar heeft evenmin willen betogen dat met zijn gemeenteen provinciewet de taken tussen de overheden voortaan scherp zijn afgebakend . Een zekere ordening met daarbinnen ruimte voor organisch besturenwas zijn ideaal . In lijn met dit bestuurskundige ideaal , heeft de praktijk inmiddels aangetoond dat de inrichting van het binnenlands bestuur voortdurendin beweging is en als uitvloeisel daarvan dat het debat over de interbestuurlijke verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden ook constant wordtgevoerd.Vaak wordt dat debat gereduceerd tot de vraag naar de juiste organisatie , een passende structuur en de heilige schaal . Een korte historische terugblik laat dat zien .
Na Woil richt het debat over de interbestuurlijke verhoudingen zich op devraag of Nederland behoefte heeft aan een vierde bestuurslaag . Met om ennabij de duizend gemeenten en elf provincies was het gevoel dat de klooftussen lokaal en middenbestuur groot was en dat een vierde regionale tussenlaag dat gat kon dichten . Een adviesraad komt in 1972 nog tot een voorstelom 44 regio's in te stellen .
Kort daarna verandert de dominante blik . In 1976 komt het kabinet - DenUyl met een ontwerpweg reorganisatie binnenlands bestuur dat de dan
bestaande 11 wil omvormen naar 24 provincies. De Commissie-Montijn intro

6 Zie bijlage I voor de adviesaanvraag aan de ROB over de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking7 Van den Berg en Fraanje 20208 Toonen , TH.A.J. 1987
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duceert eind jaren tachtig met de beroemde nota's ' Besturen op niveau 'zeven zogenoemde stadsregio's waarbij rond de vier grote steden , Eindhoven ,Twente en Arnhem -Nijmegen niet -vrijblijvende regionale samenwerkingwordt opgezet. Begin jaren negentig ontstaat een debat of die stadsregio'srond Rotterdam en Amsterdam niet omgevormd zouden moeten worden totzogenoemde stadsprovincies, een soort gemeente- en provincievrije nieuwebestuurslaag . De plannen daartoe zijn al vergevorderd ; referenda in de tweegrootste steden van ons land blokkeren uiteindelijk de implementatie ervan .
Rond de eeuwwisseling slaat het debat in meerdere opzichten om . Aanvankelijk blijft het structuurdebat dominant , waarbij niet pleidooien voor provinciale schaalverkleining maar schaalvergroting dominant worden . Tal vanrapporten bepleiten de vorming van zo'n vijf landsdelen waarbij een van delastigste kwesties is of de Randstad één landsdeel zou moeten worden of meteen Noord- en Zuidvleugel zou moeten worden opgedeeld . Tegelijk ontstaat ereen sterke drang naar overzicht en scherpe afbakening van taken en verantwoordelijkheden met voorstellen voor het hierboven al genoemde twee-bestuurslagenprincipe en je gaat erover of niet' .
Maar daarnaast verplaatst het debat zich ook meer naar de inhoud . Daarbijstaat vooral de vraag centraal: hoe verdelen we de taken zo effectief en efficiënt mogelijk ? Welke bestuurslaag is het beste toegerust om een bepaaldeverantwoordelijkheid te dragen ? Sinds het kabinet -Balkenende I zien we ookin dat opzicht enkele golfbewegingen .

2002-2006 : Van centralisatie naar afschalingAan het begin van deze eeuw komen de verhoudingen tussen de bestuurslagen onder druk te staan . De plannen van de kabinetten -Balkenendel (2002 )en II ( 2003-2006 ) neigen in eerste instantie naar centralisatie van bevoegd
heden . Maar er is ook een groeiende overtuiging dat bepaalde opgaven beterdoor gemeenten en provincies vervuld kunnen worden dan door het Rijk. Indeze periode worden taken afgeschaald met als basis het idee dat elke taakzijn optimale schaalniveau heeft. De rol van het Rijk bij deze afschaling vantaken bestaat uit het kader stellen om de constitutionele verhoudingen teborgen en het opstellen van de randvoorwaarden voor het uitvoeren van detaken .

9 Ministerie van BZK 2014
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2007-2012 : De opkomst van multi - level governance en horizontale samenwerkingDe decentralisatie van taken was al eerder door het Rijk in gang gezet, maarhet kabinet - Balkenende IV ( 2007-2010 ) zet een ware decentralisatiegolf ingang . Het onderliggende principe is dat overheidstaken op een zo laag mogelijk niveau belegd moeten worden (het subsidiariteitsbeginsel) omdat deoverheidslaag die het dichtst bij de burger staat het beste in staat zou zijnom maatwerk te leveren en weet welke behoeften in de samenleving leven . "
Taken worden op twee manieren gedecentraliseerd . In de eerste variantmaakt het Rijk beleid dat een lagere overheid vervolgens uitvoert (administratieve decentralisatie ). In de tweede variant geeft het Rijk de lagere overheidbeleidsvrijheid bij de uitvoering ( politieke decentralisatie ). Het risico daarbij iswel dat een veelheid aan arrangementen voor interbestuurlijk toezicht voorbestuurlijke drukte zorgt. Men tracht dit op te lossen door decentrale overheden meer beleidsvrijheid te geven , maar de afbakening van taken zorgt voordiscussie . Er ontstaat een spanning doordat hiërarchie en gelijkwaardigheidgelijktijdig nagestreefd worden . Formeel is er wellicht geen hiërarchie tussen bestuurslagen , maar materieel is de positie van het Rijk financieel en quabevoegdheden sterker.4 Dit zorgt voor een spanning tussen autonomie enmedebewind.
Het concept multi - level governance , dat in de jaren 1990 in de bestuurswetenschappen ontwikkeld werd , wordt breder in het praktische discours geïntroduceerd. Dit houdt onder meer in dat verschillende lagen van de overheidsamenhangende diensten leveren aan de burger. Goede interbestuurlijkeverhoudingen en onderlinge samenwerking vindt het Rijk hierbij van grootbelang. " Het kabinet- Rutte I wil in 2010 de taakverdeling tussen ministeriesverduidelijken om de provincies en gemeenten meer beleidsvrijheid te geven. 8Het gaat aan het eind van deze periode niet langer alleen over de taakverdeling tussen de bestuurslagen , maar juist over de horizontale samenwerkingtussen gemeenten en het denken vanuit ' de regio '.

10 Raad van State 200911 Ministerie van BZK 200912 Ministerie van BZK 201413 Raad voor het openbaar Bestuur 2020 ( 1)14 Raad van State 200915 idem16 Marks, G., Hooghe, L. , & Blank , K. 199617 Ministerie van BZK 200918 VVD en CDA 2010
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2013-2016 : De opkomst van regionaliseringDaar waar de Raad hierboven heeft vastgesteld dat sinds de millenniumwisseling de aandacht bij de interbestuurlijke samenwerking verschoof van structuur naar inhoud , geldt daar voor het kabinet - Rutte II een uitzonderling . In hetregeerakkoord hebben VVD en PvdA ferme voornemens opgenomen ten aanzien van het binnenlands bestuur. De partijen spreken de ambitie uit te komentot gemeenten van minimaal honderdduizend inwoners en tot vijf landsdelenwaarbij in ieder geval Noord - Holland , Utrecht en Flevoland tot een nieuw tevormen eenheid moeten fuseren . Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken
stuit na zijn aantreden meteen op groot verzet en besluit na enige tijd dathet kabinet hier geen verdere energie aan zou moeten besteden . De gevolgen van het stil afvoeren van deze grootse ambities van het prioriteitenlijstjevan dit kabinet , werken echter door tot vandaag : elk pleidooi voor aanpassingvan de bestuurlijke organisatie wordt sindsdien met - al dan niet expliciete- verwijzing naar dit echec in de kiem gesmoord. Aan het einde van deze kabinetsperiode verschuift het rapport Maak Verschil van de Studiegroep Openbaar Bestuur de discussie naar het regionaal , opgavegericht werken waardoorbestuurlijke herindeling naar de achtergrond verdween .
Het tweede kabinet- Rutte heeft echter meer in gang gezet. In 2013 leggen hetRijk en de decentrale overheden in de Code Interbestuurlijke verhoudingenvast hoe zij voortaan willen samenwerken . Om te garanderen dat de gemaakteafspraken ook worden nageleefd , wordt de Raad van State gevraagd elke vierjaar in een beschouwing over de interbestuurlijke verhoudingen te rapporteren . Ondanks alle goede bedoelingen die met de Code worden vastgelegd ,zijn de decentrale overheden kritisch over onder meer de ondersteuning die zijkrijgen bij de uitvoering van nieuwe taken . Daarnaast constateren gemeentendat het moeilijk is om het omvangrijke pakket aan taken dat vanaf 1 januari2015 naar gemeenten is gedecentraliseerd adequaat uit te voeren vanwege degebrekkige financiële middelen . Bovendien vinden veel gemeenten dat hetRijk te dwingend de randvoorwaarden bepaalt , waardoor maar weinig vrijebeleidsruimte voor hen overblijft. De metafoor van ' de gemeente als rijksuitvoeringsorganisatie' komt geregeld naar voren .
Regio's worden rond deze tijd geconceptualiseerd als daily urban systems,waarbij een stedelijke regio wordt gedefinieerd door het gebied waarbinnen zich de meeste dagelijkse verplaatsingen voordoen (woon -werkverkeer,school , vrije tijd ) . Regio's zijn groter dan gemeenten , maar vallen niet samenmet ' s lands provincie - indeling . De omvang van de regio kan verschillen peropgave . Het debat over de bestuurlijke structuur verdwijnt in deze periodenaar de achtergrond ; de focus ligt vooral op de organisatie van de opgave .

19 Raad van State 201320 idem
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2017-2020 : Taakgericht regio -denkenDe reden om meer op de inhoud van een vraagstuk te focussen bij interbestuurlijke samenwerking en regionalisering , is het feit dat de inhoud vanhet probleem per regio kan verschillen.21 Nederland zou zelfs economischegroei laten liggen door suboptimale inrichting van het openbaar bestuur.22Het Nederlands openbaar bestuur moet 'de- hiërarchiseren , maar regionalesamenwerking mag niet te vrijblijvend zijn . In het regeerakkoord van RutteIII worden nieuwe regionale programma's aangekondigd3 , naast Citydealskomen er ook Woondeals en Regio Deals . Maar het ontbreekt aan een omvattende visie op de regio als focusgebied voor ontwikkeling , de vraag naarlegitimiteit en effectiviteit van regionaal werken blijft onbeantwoord 24. Hetverduurzamingsbeleid wordt met de Regionale Energiestrategie ( RES ) viade regio vormgegeven . De gezamenlijke overheden zijn van mening dat hetopereren als één overheid noodzakelijk is om het vertrouwen van de burger(terug) te winnen.25
Steeds meer maatschappelijke opgaven worden op sub- en supranationaalniveau aangepakt . Echter, uit evaluatie van het ministerie van BZK blijkt datde grondwettelijke autonomie van lokale overheden zich niet goed verhoudttot hun financiële afhankelijkheid van het Rijk .26 Daarnaast is democratischecontrole steeds moeilijker uit te oefenen door de complexe intergemeentelijke samenwerkingsconstructies die voortkomen uit het decentraliseren vantaken zonder de organisatie van het binnenlands bestuur daar op af te stemmen . Het kabinet - Rutte III ( 2017-2021 ) is geen voorstander van een nieuwebestuurslaag in de vorm van regio's. Liever ziet het de kennispositie van lokaleoverheden versterkt in de vorm van een gezamenlijke kennisinfrastructuuren wil het nadenken over de mogelijkheden van differentiatie in de toedelingvan taken.28

1.3 VRAAGSTELLING
Bovenstaande historie van de interbestuurlijke verhoudingen in vogelvluchtlaat zien dat het Rijk inmiddels tot de overtuiging is gekomen dat het moetwerken vanuit het perspectief van één overheid en tegelijkertijd dat ' de ' regionale opgave en de regionale context sterk van elkaar verschillen en dat elkeinterbestuurlijke samenwerking daarom ook een kwestie van maatwerk is .Dat vraagt een grote adaptiviteit en flexibiliteit van het Rijk. Wat daar door

21 Minister van BZK 201422 Studiegroep Openbaar Bestuur 2016 , p2223 VVD , CDA, D66 en ChristenUnie 201724 Zie Schaap e.a. , 2017 voor een beschouwing van het concept ' regio'in dit regeerakkoord25 Ministerie van BZK 201826 Ministerie van BZK 201927 Boogers, M. et al 201928 Ministerie van BZK 2019



ROL NEMEN , RUIMTE GEVEN -ADVIES VAN DE RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR

heen speelt is dat het Rijk zich daarbij de ambitie oplegt om vanuit gelijkwaardigheid samen te werken met demedeoverheden .Tegelijk ervaart het Rijk dathet lastig is om onder woorden te brengen wat die gelijkwaardigheid in houdt ,en deze handen en voeten te geven .
De minister van BZK heeft de Raad voor het openbaar Bestuur gevraagd ommet adviezen te komen hoe het Rijk in deze complexe context zijn rol adequaat kan oppakken . Haar vraag luidt concreet :

Op welke manier kan het Rijk een goede en effectieve partner zijn voorde medeoverheden zodat er gezamenlijk tot de gewenste resultaten enmeer impact kan worden gekomen voor maatschappelijke opgaven , enwat is er voor nodig om een dergelijke partner te worden .

.

De minister heeft deze hoofdvraag verder uitgesplitst in de volgende achtdeelvragen :• Bij het oppakken van welke opgaven zou een gelijkwaardig partnerschaptussen de overheden het meest passend zijn , en bij welke opgaven ligteen andere vorm van samenwerking meer voor de hand ?Welke verschillende rollen neemt het Rijk in , in huidige interbestuurlijkesamenwerking, en welke rollen zijn het meest passend bij gelijkwaardigpartnerschap ?Welke verbeterpunten ziet u op dit moment in de praktijk bij interbestuurlijke samenwerking ten aanzien van de rolneming door het Rijk ?
Welke knelpunten ziet u in de huidige Organisatie en werkwijze vanhet Rijk om de voor gelijkwaardige interbestuurlijke samenwerkingbenodigde rollen aan te kunnen nemen ?Welke knelpunten ziet u in het beschikbare instrumentarium en binnende huidige wettelijke kaders voor het Rijk de voor gelijkwaardige interbestuurlijke samenwerking benodigde rollen aan te kunnen nemen ?Wat hebben medeoverheden nodig om een effectieve ( gelijkwaardige )partner voor het Rijk te zijn ?Welk ontwikkelperspectief ziet u om tot succesvolle interbestuurlijkesamenwerking te komen en wat zijn de belangrijkste eerste stappendaarbij?Welke rol kan monitoring en evaluatie spelen in dit ontwikkelperspectiefom tot succesvolle interbestuurlijke samenwerking te komen ?
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1.4 AANPAK
De Raad heeft voor dit adviestraject drie instrumenten ingezet: literatuurstudie, een survey - onderzoek en kwalitatieve dataverzameling met ( groeps )interviews met name rond enkele cases . Om te beginnen zijn de centrale concepten uit de vraagstelling gedefinieerd en geoperationaliseerd. Hierbij maaktde Raad gebruik van het analysekader dat de Amerikaanse hoogleraar MarkMoore heeft ontwikkeld voor strategisch overheidshandelen in de publiekesector ( zie hoofdstuk 2 ).
Aan het begin van het traject voerde de Raad twee rondetafelgesprekkenmet de directeuren van de koepels ( IPO , UVW , VNG ) en sleutelpersonen bij dedepartementen , aangevuld met hoogleraren met expertise op het gebied vaninterbestuurlijke samenwerking . Daarnaast selecteerde de Raad drie regio'som drie typen interbestuurlijke samenwerking te onderzoeken . Dat leidde tot3 individuele en 1 groepsinterview in elke regio . Om geografisch en qua aardvan de regio voor een goede spreiding te zorgen koos de Raad voor de regio'sFryslân , Noordoost Brabant en Noord - Holland Zuid . In elke regio selecteerdenwe drie samenwerkingsverbanden, namelijk het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT ), de Regionale Energiestrategie ( RES ) eneen samenwerking voor de uitvoering van het programma dat wordt gefinancierd vanuit het Regio Dealprogramma van het ministerie van LNV dat isgericht op het verbeteren van de welvaart in brede zin .
Bij de afweging welke samenwerkingsprogramma's als case voor dit advieszouden dienen , heeft de Raad gezocht naar typen samenwerkingstrajectendie duidelijk van elkaar verschillen voor wat betreft thema , governance en derol van het Rijk. Het MIRT komt voort uit een langetermijnvisie van het Rijk tot2040. De RES en Regio Deals zijn verbonden aan deze kabinetsperiode . Vooruitvoering van de MIRT - trajecten is Nederland ingedeeld in vijf regio's. Voor deRES zijn dit er dertig. Voor de Regio Deals is er geen vast aantal , elke constellatie van samenwerkende partijen in een zelfbepaalde regio kan een aanvraagindienen . Tot heden zijn 30 Regio Deals gesloten.3º
De MIRT - trajecten hebben vooral een technisch karakter. Het gaat om aanlegen verbetering van weg- , spoor- en watertrajecten . Rijk en regio investerenbeide in de trajecten .

29 Moore, M. H. 201230 Ministerie van LNV 2020



ROL NEMEN , RUIMTE GEVEN -ADVIES VAN DE RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR

Bij de RES'en is de taakverdeling tussen Rijk en regio nog niet volledig uitgekristalliseerd . Bij de 30 regio's is een deeltaak neergelegd voortkomend uit eennationale opgave omschreven in het klimaatakkoord : het verminderen vande CO2 - uitstoot in 2030 tot de helft van 1990. De opgave is in eerste instantieruimtelijk -technisch : onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land ( wind en zon ) opgewekt kan worden en welke warmtebronnen tegebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen . Maaromdat het steeds de vraag is of de gevonden oplossingen maatschappelijkacceptabel en financieel haalbaar zijn , heeft deze opgave een grote maatschappelijke component .
De Regio Deals ten slotte maken onderdeel uit van een programma waarinRijk en regio samenwerken aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voorbewoners en ondernemers in de regio Daarbij gaan de samenwerkende overheden uit van het begrip 'brede welvaart'. Het Rijk investeert in totaal € 950miljoen voor de maatregelen . De regio's verdubbelen dat bedrag. Vrijwel altijdmaken bedrijfsleven en kennisinstellingen onderdeel uit van de Regio Deal .
Bij elk van de trajecten sprak de Raad met de voor het traject verantwoor
delijke bestuurder in de regio . Dit waren gedeputeerden , burgemeesters ofwethouders . De ambtelijk verantwoordelijken voor deze trajecten brachtenwe per regio bijeen voor een groepsgesprek , met het doel ook een dialoog opgang te brengen over sterke punten en knelpunten in de samenwerking enspecifiek de rol van het Rijk daarin .
Ten slotte heeft de Raad ook nog via het flitspanel van het ministerie vanBZK een survey uitgezet. "' 1394 ambtenaren die direct of indirect betrokkenzijn bij interbestuurlijke samenwerking hebben die ingevuld . Met een dergelijke respons vindt de Raad dat hij een kwantitatief goed verantwoordeindruk heeft over wat de beelden zijn bij de verschillende groepen ambtenaren van de rol ( len ) van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking ( huidigesituatie ) en de ideeën over de passende rol van het Rijk bij interbestuurlijkesamenwerking

31 https://www.flitspanel.nl/
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1.5 LEESWIJZER
Het hiernavolgende hoofdstuk 2 geeft een schets van het maatschappelijkemeerwaarde model van Mark Moore en doet een poging dat model toepasbaarte maken voor een studie naar interbestuurlijke samenwerking . Hoofdstuk 3is het hart van dit rapport. Daarin staan de uitkomsten van de gesprekken diewe in de regio hebben gevoerd over de samenwerking tussen de overhedenbij het MIRT, de RES en de Regio Deals . Bovendien is in dit hoofdstuk een paragraaf opgenomen waarin de uitkomsten van de enquête staan weergegeven .Het vierde hoofdstuk reflecteert op de uitkomsten van de casestudies en hetsurvey -onderzoek en ordent deze . Het vijfde en laatste hoofdstuk komt totconclusies en verbindt daar aanbevelingen aan . In de bijlagen zijn enkele deelstudies te vinden , onder meer naar het wettelijke kader van interbestuurlijkesamenwerking en overzicht van eerder door de Raad gepubliceerde adviezenover de rol van het Rijk en interbestuurlijke samenwerking.



2 Analysekader

2.1 INLEIDING
Het Rijk is al enige tijd op zoek naar een nieuw referentiekader om naar de
bestuurlijke en maatschappelijke werkelijkheid te kunnen kijken . Enkeledecennia lang is een klassiek input - throughput- output model leidendgeweest dat het beste past bij het bestuurskundige paradigma van NewPublic Management (NPM ). Daarbij is een bedrijfskundige benadering vanhet openbaar bestuur dominant ; de overheid moet volgens een bedrijfsmatige logica opereren waarbij duidelijk moet zijn of een investering leidt toteen bij voorbaat SMART-geformuleerde doelstelling. " De kritiek op dit denken is veelzijdig en divers , maar in de kern komt het erop neer dat NPM geenrecht doet aan de veelheid van aspecten waarmee overheden - in tegenstelling tot ondernemingen - rekening moeten houden . " Overheidsorganisatieszijn niet via maximalisatie van winst gericht op zelfbehoud , maar zouden eenmaatschappelijke belang moeten dienen . Daarbij dienen ze rekening te houden met belangrijke aspecten als politieke steun , maatschappelijk draagvlak,rechtmatigheid en vereisten van goed en zorgvuldig bestuur .
Tal van denkers hebben inmiddels alternatieve conceptuele modellen doordacht en ontworpen die tegemoet moeten komen aan de bekritiseerdeeenzijdigheid van NPM.34 In Nederland heeft onder meer de Public ValueManagement - benadering van Mark Moore weerklank gevonden . Daarmee ligthet voor de hand om de bril van de maatschappelijke meerwaarde ook toe tepassen op interbestuurlijke samenwerking en de rol van het Rijk daarbij. Dithoofdstuk beoogt Moore's benadering van de creatie van maatschappelijkemeerwaarde toepasbaar te maken voor dit adviestraject .

2.2 CREATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE
Voor een juist begrip van Moore's benadering heeft de Raad ervoor gekozen om public value te vertalen als 'maatschappelijke meerwaarde '. Hiermee wordt het concept duidelijk onderscheiden van publieke waarde ( n ) inde betekenis van ' beginselen van goed bestuur . Voorbeelden van te creërenmaatschappelijke meerwaarde zijn volksgezondheid , bereikbaarheid of eenaantrekkelijk landschap . Die zijn van een andere orde dan de beginselen zoalsrechtmatigheid , rechtszekerheid, integriteit en responsiviteit.35 Kortom ,maatschappelijke meerwaarde in het model van Moore gaat over maatschappelijke

32 Hood , C. 199133 Drechsler, W.200534 Torfing, J. et al 202035 Bovens et al 2017 , pp . 28-33
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opgaven , terwijl publieke waarden in de zin van beginselen van goed bestuurgaan over de morele principes of standaarden die hooggehouden dienen teworden in een democratische rechtsstaat .
In het model van Moore hangt de mate van het succes van een overheidsorganisatie af van het samenspel van drie elementen :de maatschappelijke meerwaarde die de organisatie wil voortbrengen ,bijvoorbeeld duurzame energievoorziening ( RES ) , brede welvaart ( RegioDeals ) en bereikbaarheid (MIRT ), maar ook : ruimtelijke kwaliteit, veiligheid , kansengelijkheid of sociale zekerheid . Het moet helder zijn welkemaatschappelijke meerwaarde gecreëerd dient te worden ; deze vormthet bestaansrecht van de organisatie .de legitimiteit en de steun die de organisatie van haar stakeholders

krijgt ( licence to operate ), ende operationele capaciteit van de organisatie . Daarbij gaat het om demensen , middelen , processen en structuren die nodig zijn om debeoogde maatschappelijke meerwaarde voort te brengen .
.

Figuur 2.1 Creatie van maatschappelijke meerwaarde volgens Mark Moore 36
Perspectief vanlegitimiteit en steunWelke bronnen van legitimiteiten steun hebben we nodig enhoe kunnen we de legitimiteiten steun in de toekomstvergroten ?

1

Perspectief vanmaatschappelijkemeerwaarde
Welke typen maatschappelijkemeerwaarde creëren we en hoekunnen we deze meerwaardein de toekomst vergroten ?Strategischoverheidshandelen

Perspectief vanoperationele capaciteitHoe goed zijn we toegerust quaprogramma's, procedures, mens krachten middelen om maatschappelijkemeerwaarde te creëren , en hoe kunnendeze in de toekomst efficiënter eneffectiever gemaakt worden ?

36 Moore, M. H. 2012
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Om succesvol strategisch te handelen moet een overheidsorganisatie:1. eenduidig definiëren welke maatschappelijke meerwaarde zij wilcreëren ;2. een duidelijke legitimiteit hebben op grond van zowel een mandaatvoortvloeiend uit wet- en regelgeving, als door steun vanuit belanghebbende partijen ; en :3. over de benodigde capaciteit beschikken om te kunnen waarmakenwat zij wil bereiken . Wanneer een organisatie niet aan alle drie dezevoorwaarden voldoet, is zij niet in staat om duurzaam maatschappelijkemeerwaarde te realiseren .
In de ideale situatie is er voortdurende aandacht voor elk van deze drie elementen en neemt de kracht van de organisatie steeds toe doordat verbeteringen van één element de weg vrijmaken voor verdere verbeteringen in deandere elementen : een opwaartse spiraal . Zo kunnen organisaties niet alleenzorgen voor maatschappelijke meerwaarde op een effectieve , gelegitimeerdeen efficiëntie wijze, maar stellen zij ook het eigen overleven in een turbulentepolitieke en maatschappelijke context veilig . Het model van Moore biedt eenmogelijkheid om overheidshandelen te conceptualiseren en is als zodanig
een hulpmiddel om erover in gesprek te gaan . De operationalisering van dedrie elementen is taak- en contextafhankelijk , en dus voor elke organisatieverschillend.
Het model van Moore is oorspronkelijk gericht op het functioneren van afzonderlijke organisaties. In het Nederlandse openbaar bestuur is de afgelopenjaren steeds meer de nadruk komen te liggen op het idee dat maatschappelijke meerwaarde niet door afzonderlijke organisaties wordt gerealiseerd( 'Je gaat erover of niet' maar in samenwerking tussen , en met gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere organisaties en meerdere bestuurslagen. Debenadering van Moore past ook bij die nieuwe realiteit .
Met het gegeven dat een bepaalde opgave interbestuurlijk wordt aangepaktzijn er twee belangrijke aandachtspunten in het kader van Moore .Ten eerste ishet niet één overheid (sorganisatie ) die efficiënt en effectief strategisch moethandelen op basis van een balans tussen de drie domeinen , maar zijn het ermeerdere tegelijkertijd en in samenhang . Ze ondernemen gezamenlijk eenstrategische activiteit maar kunnen verschillen in de operationalisering van demaatschappelijke meerwaarde die ze willen creëren- al was het alleen maarvanwege het verschil tussen bijvoorbeeld nationaal en regionaal belang . Ookmoeten zij op hun eigen niveau financiële en inhoudelijke steun verwerven ,moet het proces democratisch legitiem verlopen , en moeten zij hun operationele capaciteit gezamenlijk maar ook elk voor zich op orde hebben . De drie
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elementen van Moore moeten dus op het niveau van het samenwerkingsverband in orde zijn , maar ook op het niveau van elk van de deelnemendeorganisaties .
Ten tweede is interbestuurlijke samenwerking ook al een vorm van operationele capaciteit inzetten op zich . Het is een gezamenlijk proces met een bijbehorende governancestructuur en procedures waar meer tijd en aandacht aanbesteed moet worden dan wanneer slechts een overheid een opgave uitvoert .Het is een vorm van ' opereren ' die gekozen wordt omdat de inbreng van meerdere overheden nodig is om het doel te kunnen realiseren .

Voorbeeld van de samenhang van domeinen bij overheidshandelen
Als voorbeeld noemen we een college van B &W dat het voornemenheeft een nieuw wijkcentrum te bouwen . Hiermee wil het de socialecohesie in de buurt bevorderen ( maatschappelijke meerwaarde creëren ). De gemeenteraad stemt vooralsnog niet in met dat plan , omdat eronvoldoende participatie vanuit de wijk is geweest bij de totstandkoming van de plannen (democratische legitimatie ontbreekt en financiëlesteun ook ). Het college wordt teruggestuurd naar de wijk . Uit participatie van de inwoners komt naar voren dat het wijkcentrum betergeïntegreerd kan worden met een dokterspraktijk en een infopost voorouderen (maatschappelijke meerwaarde anders gedefinieerd ). Dit betekent dat het college fondsen slim kan combineren (vergroting financiëlesteun ). Maar het wordt dan wel een publiek -private samenwerking (wijziging operationele capaciteit). In deze vorm kan de gemeenteraad methet plan instemmen (democratische legitimiteit) en zegt hij het geld toe(financiële steun ) .

2.3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGENUitgaand van het analysekader van Moore , definieert de Raad de centrale concepten in de vraagstelling van dit advies als volgt:Interbestuurlijke samenwerking is een samenwerking tussen overheidsorganisaties van verschillende bestuurslagen , waarbij de partners :gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het voortbrengen van eenbepaalde geëxpliciteerde maatschappelijke waarde,zich inspannen voor legitimiteit en draagvlak voor de samenwerkingbij stakeholders , enelk de benodigde capaciteit ter beschikking stellen zodanig dat degecombineerde inspanningen leiden tot een maximale maatschappelijke meerwaarde .
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. Het Rijk is een verzamelnaam voor verschillende bestuurlijke gremia enactoren die gezamenlijk de Rijksoverheid vormen . Dit betreft natuurlijkde verschillende ministeries , maar ook zbo's , agentschappen en uitvoeringsorganisaties die op titel van de rijksoverheid acteren .
. De rol van het Rijk in interbestuurlijke samenwerking: een verzamelingvan vaardigheden , ( financiële) middelen , verantwoordelijkheden en stijldie het Rijk of een rijksonderdeel inzet in het plannen en uitvoeren vaneen beleidsstrategie waarbij meerdere bestuurslagen samen maximalemaatschappelijke meerwaarde genereren . Een goede rolinvulling vanalle partners is een randvoorwaarde om met succes interbestuurlijkeopgaven aan te gaan . Voor het Rijk denken we hierbij ook aan de aanpassingen van wet- en regelgeving , maar ook aan het arrangeren van voorzieningen en instrumenten of het beschikbaar stellen van financiën voorzover die alleen op rijksniveau geregeld kunnen worden .

2.4 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IS GEEN BÈTAWETENSCHAP
Spreken over rollen impliceert dat er duidelijk afgebakende en te definiërentaken zijn . Dat is geenszins het geval. Een typologie van rollen is slechts eenconstructie , een handvat voor partijen om met elkaar zoveel mogelijk overhetzelfde te spreken zodat zij van elkaar weten wat wordt bedoeld en watzij van elkaar mogen verwachten . Het is dus belangrijk om te realiseren dater geen vaste , eendimensionale modellen voor effectieve samenwerkingbestaan- bij opgave a hoort rolinvulling b - omdat in elk samenwerkingsverband de parameters variëren , bijvoorbeeld de financieringsrelatie, het aantalpartners, de schaal , de complexiteit van de opgave , de tijdsduur enzovoort.Bovendien kan de verhouding tussen het Rijk en de medeoverheden door detijd heen variëren . Er zijn voor het Rijk in een traject bijvoorbeeld fasen vansturen en fasen van loslaten .
Daar komt nog bij dat het kiezen van een bepaalde rol geen objectieve keuzeis . In ' Loslaten met vertrouwen ' ( 2012) introduceerde de Raad voor het Openbaar Bestuur de zogenoemde Overheidsparticipatietrap met vijf rollen : loslaten , faciliteren , stimuleren , regisseren en reguleren . Daarbij maakte deRaad een belangrijk voorbehoud dat ook hier geldt: ' voor de overheid bestaatniet één ideale of beste rol. Per situatie en per onderwerp zullen politiek enbestuur moeten bepalen én expliciteren welke rol zij voor de overheid zienweggelegd . ')? Kortom : de opvatting over de beste rol van het Rijk is veelaleen politieke keuze waarover politieke strijd gevoerd dient te worden . Elkpolitiek -ideologisch vertrekpunt leidt tot een andere visie op de rol van deoverheid .

37 Raad voor het openbaar bestuur 2012 ( 2 ), p 68
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Dit betekent ook wat voor de advisering van de Raad . Hij kan niet tot een aanbeveling komen welke rol het Rijk bij welke opgave zou moeten innemen . Datis als gezegd - onderwerp van politiek debat . Het is dus niet aan de Raad omaan te geven welke rol het Rijk zou moeten vervullen , maar wel hoe het zijngekozen rollen goed kan vervullen . Kortom , aan welke voorwaarden de rolinvulling moet voldoen om een sterke en betrouwbare partner te zijn .



3 Ervaringen in samenwerking met het Rijk

3.1 INLEIDING
De Raad heeft in drie regio's ( Fryslân , Noord - Holland Zuid en Noordoost
Brabant) casestudies gedaan naar 3 soorten samenwerkingsverbanden ,namelijk een MIRT - traject, een RES - traject en een Regio Deal . Om te laten zienhoe de aard van de verschillende samenwerkingsverbanden verschilt , hebbenwe ze in onderstaand schema aan de hand van een aantal karakteristieken inkaart gebracht . De bevindingen die we vervolgens presenteren over de maatschappelijke meerwaarde, de legitimiteit en steun en de operationele capaciteit zijn gebaseerd op interviews die de Raad gehouden heeft met regionalespelers en met deskundigen op nationaal niveau.38

38 Zie paragraaf 1.4 voor uitleg over de methode
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Tabel 3.1 Karakteristieken van de interbestuurlijke programma's MIRT, Regio Dealen RES
MIRT REGIO DEAL

Initiatiefnemer Rijk of regio 9 Regio
RES
Koepels decentraleoverheden en Rijk
Opwek duurzame energieop land en bovengemeentelijk vraag enaanbod van warmte

Doel Duurzame verbeteringinfrastructuur(materieel)
Duurzame verhogingbrede welvaart( immaterieel)

Financiering Gezamenlijk in variërendeverdeling Rijk 50%Regio 50 %
Omvang regio Vijf vaste regio's( landsdelen )

Rijk, waarbij regio eigenuren en financiële middeleninbrengt.
30 regio's speciaal voorRES vastgesteld
SectoraalEnergie en duurzameopwek elektriciteit

Benaderingopgave

Grootte afhankelijk vanopgave
IntegraalUiteenlopend binnenkader 'brede welvaart'

SectoraalInfrastructuur, Ruimte ,Transport
Integraal 4Vijf gebieds programma's :Benadering vanuitmobiliteit en wonen

IntegraalVerankering RES inruimtelijk instrumentarium
Departement 1 & W1 & W en EZK LNV en BZK leidend , BZK en EZK leidend ,andere departementen lenW , LNV , Defensie , OCW ,waar nodig Rijksvastgoedhoudendediensten waar nodig .

Regio neemt het voortouw , Kaders zijn bepaald inRijk denkt mee Klimaatak koordInvloed van het In hoge mateRijk op keuzevan activiteiten

Zoals in hoofdstuk 1 is toegelicht , willen we de ervaringen van regionalebetrokkenen met de wijze waarop het Rijk zijn rol invult , analyseren aan dehand van de drie perspectieven die Moore onderscheidt als onderdeel vaneen strategie voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde . Elke specifieke handeling , werkwijze, overtuiging of patroon in een van de domeinenbeinvloedt steeds de andere twee , waarbij alle domeinen steeds aanpassing
39 Onder 'regio ' verstaat de ROB in dit hoofdstuk een regionaal samenwerkingsverband van -afhankelijk van de opgave - gemeenten en / of provincie (s), waterschap , kennisinstelling ( en )en bedrijven40 In elke RES -regio werken gemeenten , provincie en waterschap samen41 Naast de 'klassieke' MIRT- trajecten experimenteert I &W met vijf integrale, gebiedsgerichteprogramma's waarin niet infrastructuur maar Mobiliteit centraal staat .Dit als opmaat van het vervangen van het Infrastructuurfonds door het Mobiliteitsfondsdat naar verwachting in 2021 wordt ingesteld .
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moeten ondergaan tot er een goed onderling evenwicht tussen de drie is . Indit hoofdstuk bezien wij de drie type samenwerkingsverbanden langs de drieelementen van het model van Moore , dus de maatschappelijke meerwaarde,de operationele capaciteit en de legitimiteit . Voor het doel van dit advies kijken we vooral naar de belemmeringen en schuurpunten die verband houdenmet het handelen of de rolinvulling van het Rijk . Dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere actoren het proces nooit belemmeren . Voor een analyse vaninterbestuurlijke verhoudingen in hun geheel verwijzen we graag naar hetrapport van de Studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen datin 2020 uitkwam.42

3.2 HET MIRT
3.2.1 Maatschappelijke meerwaardeHet Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) behoorttot de wat meer ' traditionele ' vormen van interbestuurlijke samenwerking . Devoorganger MIT - toen nog zonder ' Ruimte ' - ontstond begin jaren negentigtoen gebiedsgericht werken en het belang van de regio nog niet zo centraalstonden in de relaties tussen de bestuurslagen als nu . Het MIRT heeft als doel :de duurzame verbetering van de Nederlandse infrastructuur . De laatste jarenkomt er binnen het MIRT wat meer aandacht voor andere maatschappelijkeopgaven , zoals duurzaamheid en behoud van natuur. Meerdere gesprekspartners zeggen deze werkwijze daarom als verouderd te beschouwen ; zij zien hetMIRT eerder als een verdelingsmechanisme voor het infrastructuurfonds danals een echte vorm van interbestuurlijke samenwerking .

Bij de identificatie van de opgave en de omschrijving van de gewenste toete voegen waarde ontstaat daarom meteen een eerste schuurpunt: vragenvanuit de regio worden steeds vaker integraal geformuleerd , dat wil zeggen :gerelateerd aan andere opgaven , terwijl voor het Rijk in dit programma alleeninfrastructuur centraal staat . Regio's proberen via het MIRT infrastructureleopgaven te koppelen aan vragen omtrent mobiliteit , wonen , energie en economie . De ervaring is dat een dergelijke brede blik lastig is in een programmadat 'duurzame verbetering van de infrastructuur' als centrale doelstellingheeft .
3.2.2 Legitimiteit en steunWelke bronnen van legitimiteit en (politieke ) steun ondersteunen het overheidshandelen bij dit programma ? Gelijkwaardigheid van de overheden isnooit een formeel doel geweest van het MIRT, maar de financiële opzet lijktwel een gelijkwaardige opzet te willen bevorderen aangezien zij beide de helft
42 Studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen 2020
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van een traject financieren . Maar op meerdere vlakken is die gelijkwaardigheid schijn . In de eerste plaats : waar de regio het geld alleen in eigen gebiedweg kan zetten , kan het Rijk kiezen aan welke regio het zijn geld besteedt . Datis vaak een politieke keuze , die soms zelfs is vastgelegd in het regeerakkoord .
Wanneer de regio dan met een nieuw , niet eerder geopperd plan komt en hetpast bij de al gemaakte politieke keuzes , moeten de regio's naar eigen zeggenduwen en trekken om een voorstel gehonoreerd te krijgen .
Het kan natuurlijk zijn dat Rijk en regio het niet eens zijn over nut en noodzaak van een programma . Idealiter zou men dan rond de tafel gaan zitten en
teruggaan naar de vraag hoe en waar men maatschappelijke meerwaarde wiltoevoegen en hoe dit programma daaraan kan bijdragen . Uit de casestudiesblijkt dat die discussie achterwege blijft . In plaats daarvan begint in zo'n gevaleen langdurig traject 'met soms bekende , en soms onbekende belangen ' vanonderzoeken en second opinions', waarbij het Rijk zich op de vlakte houdt engeen toezeggingen doet. De regio ervaart deze houding als ongelijkwaardigen demotiverend . De regio's voelen dat het Rijk hen vooral ziet als de partijdie om geld komt vragen . Ook wanneer Rijk en regio samen een brainstormorganiseren - waarvoor bij uitstek gelijkwaardigheid en openheid nodig zijn- houdt het Rijk zich volgens de regio's op de vlakte . Gesprekspartners gevenaan dat er zeker rijksambtenaren zijn die wel graag gebiedsgericht bewegen ,maar zij zijn gebonden aan de politiek -bestuurlijke keuzes .
Een tweede obstakel voor gelijkwaardigheid is de wijze waarop de besluitvorming is georganiseerd . De gesprekspartners in de regio ervaren de wijzewaarop prioriteiten in het MIRTworden bepaald als weinig open en bespreekbaar. Voor regionale bestuurders is er vrijwel geen ruimte om op gelijk niveaumet landelijke bestuurders over hun voorstel te spreken omdat onderwerpenpas bestuurlijk besproken worden als zij de agenda van het directeurenoverleg gepasseerd zijn . Daarbij is er maar een beslismoment per jaar (aan dezogenoemde MIRT - tafel) en als eerder al gesteld liggen veel beslissingen alvasts in het regeerakkoord. Dit wordt door veel regionale bestuurders en ambtenaren als een unfair besluitvormingsproces ervaren .

"Het bestuurlijk overleg MIRT is een soort rituele dans waar niethet daadwerkelijk overleg plaatsvindt. Het is meer een ordenings- enlegitimatieproces voor het Rijk . ' ( Burgemeester)

Of een regionaal voorstel doorgang kan vinden is dus meer een vraag vanpolitieke wil dan van kunnen . Dat maakt de druk op het voorbereidingstraject erg groot. De regio's ervaren de mobiliteitswereld als ' in beton gegoten '.De behoefte aan een meer open (bestuurlijke) interactie in het voortraject
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is groot. In plaats van dat alle regionale programma's door dezelfde mal vanhet Rijk moeten , vraagt dit volgens onze gesprekspartners om een gebiedsgerichte benadering waarbij ministers of staatssecretarissen samen met gedeputeerden de opgaven van de regio verkennen . Maar dat soort contacten blijktook niet gemakkelijk te leggen .

' Toen ik net gedeputeerde was , nam ik mij voor een ronde te makenlangs de bewindslieden wier portefeuille raken aan de mijne . Maar datbleek niet eenvoudig . Soms kwam ik zelfs niet langs hun secretaresse !(Gedeputeerde )

Bij de kwestie van legitimiteit gaat het over de vraag of er voldoende wettelijke basis en (ambtelijke en politieke) steun is voor overheidshandelen . Eenduidelijk geformuleerde toegevoegde waarde en in voldoende mate beschikbare operationele capaciteit vormen daar normaal gesproken de maatstafvoor. De casestudies laten zien dat initiatieven uit de regio op een aantalhobbels stuiten voor zij de nodige steun van het Rijk krijgen. De regio voeltzich door het Rijk vaak niet serieus genomen . De regio's willen niet wordenbeschouwd als de partij die alleen om geld komt vragen . De visie dat Rijk enregio elkaar nodig hebben , willen zij graag terug zien in de houding van hetRijk.
3.2.3 Operationele capaciteitOp het gebied van operationele capaciteit is het Rijk in verschillende opzichten een fijne partner om mee te werken . Dat heeft eerst en vooral te makenmet de brede ervaring die met name Rijkswaterstaat heeft met hooggespecialiseerde taken . Rijksorganisaties zijn vaak gewoonweg beter uitgerust voorhet plannen en uitvoeren van grote projecten . Respondenten geven aan datregio's in dergelijke gevallen het leiderschap niet moeten betwisten maarbeter een modus kunnen zoeken waarbij iedere partner kan inbrengen waarhij goed in is .

Ook zien respondenten een positieve ontwikkeling in de nieuwe , gebiedsgerichte programma's. Daar is een ander soort , meer geëngageerde Rijksambtenaar bij betrokken . Zij draaien volledig mee op strategisch niveau en zien in deregio dat het niet werkbaar is als het Rijk niet regelmatig een ander bestuurlijk niveau mandateert. Deze programma's - waarin zoals eerder gezegd niet' infrastructuur' maar 'mobiliteit' centraal staat - ervaren de respondenten uitde regio als een belangrijke stap in de goede richting . Het feit dat het Rijkdaarbij met de regio - en in de regio - aan tafel zit kan op waardering rekenen .
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Wanneer eenmaal besloten is dat Rijk en regio samen in zee gaan , verlooptde samenwerking tussen Rijk en regio redelijk soepel . De meeste gesprekspartners zijn tevreden over de communicatie met het Rijk nadat de financiering is toegekend . Er worden goede afspraken gemaakt wie welke rol in desamenwerking heeft . Ook ervaren de regio's dat het Rijk de regio ruimte geeftdoor het traject op te splitsen in verschillende financieringsfasen . Dat geeftde regio de mogelijkheid om ook gedurende het traject nog regionale fondsente kunnen werven .
Tegenover deze positieve waardering staan enkele knelpunten . Voordat
de knoop van samenwerking is doorgehakt vinden de regio's verschillendeobstakels op hun pad . De eerste betreft de sectorale inrichting van het Rijkdie op operationeel niveau de uitvoering van het MIRT kan belemmeren . Deintegrale vragen vanuit de regio botsen met de sectorale departementale
indeling . Geldpotten bij het Rijk zijn gescheiden en gaan gepaard met sectorale doelstellingen . Wanneer de regio een opgave formuleert die over dedepartementen heengaat , wordt de opgave in deelvragen opgesplitst enwordt de regiovertegenwoordiger zelf op pad gestuurd naar de verschillendedepartementen .
Regio -vertegenwoordigers ervaren bovendien dat het Rijk het moeilijk vindtom te delegeren en zaken los te laten . Als klap op de vuurpijl zijn er tussen debij het MIRT betrokken departementen - 1& W ,BZK en Financiën - spanningenover belangen , financiën en rolonduidelijkheid merkbaar .
In plaats van de maatschappelijke meerwaarde staat voor het Rijk veelal deeigen organisatiewijze centraal. Een traject is dan geslaagd , als het binnen deeigen organisatorische kaders past . Het MIRT heeft volgens de gesprekspartners wat dit betreft een geheel eigen logica , en voorstellen vanuit de regioworden afgehouden omdat ze daar niet binnen passen . Men heeft het ideedat het Rijk geen fundamentele keuze durft te maken om gebiedsgericht enintegraal te werken .

" Neem de Lelylijn . Het Rijk heeft zelf doelstellingen op het gebied vaneen betere spreiding van recreatie en toerisme en van wonen . Het vraagstuk van beter openbaar vervoer vanuit de Randstad naar het Noordenis dus bij uitstek een integrale vraag . Maar het wordt vanuit het Rijk
departementaal aangevlogen ' ( Gedeputeerde )

De bestuurders en professionals in het MIRT waarmee de Raad gesprokenheeft, geven aan dat de slagingskans om van het Rijk steun te krijgen bij eenintegrale opgave afhankelijk is van het treffen van de juiste persoon . Als een
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directeur of iemand anders op besluitvormingsniveau intrinsiek gemotiveerdis om integrale opgaven aan te gaan , blijkt dit van doorslaggevend belang . Degesprekspartners in de MIRT - trajecten geven echter aan dat dit laatste eerdereen uitzondering is dan de regel. Zij hebben het gevoel dat het Rijk niet alleenniet actief de samenwerking zoekt, maar die soms ook afhoudt .
Daarbij kreeg Rijkswaterstaat in de gesprekken een speciale vermelding waarde positieve kanten van het Rijk en de knelpunten mooi samenkomen . Het iseen hooggekwalificeerde organisatie waar gespecialiseerde ambtenaren werken . Tegelijk ervaren onze respondenten Rijkswaterstaat ook als een sectoraal
georiënteerde organisatie die het moeilijk vindt om over de grenzen van deeigen specialismen te kijken . Volgens onze gesprekspartners is de dienst nietgewend om flexibel om te gaan met andere belangen en wensen die in deregio gelden .
De kloof tussen de aard van de vraag in de regio en de aard van het aanbod inDen Haag maakt de verhoudingen tussen de betrokkenen stroef; processen enprocedures staan regio's vaak flink in de weg.Voor bijvoorbeeld de verbeteringvan een vaarweg dienen regio's aan te kloppen bij verschillende afdelingen opeen ministerie . Zaken als scheepvaartbelangen ,waterwegen en economischeontwikkeling zijn op verschillende plekken bij het Rijk belegd. Bovendien worden aanvragen voor investeringen door een andere tak van het departementafgewikkeld dan voor onderhoud .
Een antwoord kan zijn een duidelijkere aanwezigheid van het Rijk in de regio .Maar in de praktijk zien de regio's eerder een tegengestelde beweging: bij deregionale directies van Rijkswaterstaat zijn veel bevoegdheden weggehaald ,zij zijn alleen nog verantwoordelijk voor beheer en onderhoud . Bij een nieuweinvestering moet de regio daarom toch naar Den Haag kijken . Daarbij willende relatief snelle wisselingen van personeel binnen en tussen de departementen ook niet helpen . Nieuwkomers in een functie missen de sensitiviteit voorspecifieke mobiliteits- en infraprojecten . Het ontbreekt aan een gevoel vaneigenaarschap en continuïteit .
Het Rijk - meer specifiek het ministerie van I &W - doet op dit moment weleen poging de beweging naar een meer integrale benadering van de opgavente maken . In vijf experimentele gebiedsgerichte programma's werkt men nuaan de hand van een mobiliteitsopgave in plaats van infrastructuuropgave. Ditwordt in 2021 gevolgd door de wettelijke instelling van een Mobiliteitsfonds43.

43 De casestudies in dit advies betroffen één traditioneel' MIRT- traject, één gebiedsgerichtprogramma en één programma met gebiedsgerichte elementen waarbij wel 'mobiliteitcentraal stond .
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3.3 REGIO DEALS
3.3.1 Maatschappelijke meerwaardeDaar waar het MIRT met ' infrastructuur' een beperkte focus heeft , staat bijde Regio Deals een brede vraag centraal , namelijk : hoe kunnen we de welvaart in brede zin in deze regio vergroten ? Het doel van de Regio Deals zoalsgeformuleerd in het regeerakkoord was om samen met decentrale overhedenregionale knelpunten aan te pakken . Deze vraag maakt activiteiten op allerleigebied en in onderlinge samenhang mogelijk. Veel regio's grepen dan ook dekans aan om voorstellen te doen voor een integraal pakket aan maatregelen die elkaar zouden kunnen versterken . Over de definitie van de te bereikenmaatschappelijke meerwaarde - welvaart in de breedste zin van het woord- waren het Rijk ( het ministerie van LNV ) en de regio's het eens . LNVliet vervolgens alle ruimte aan de regio om het antwoord te formuleren en sprak deintentie uit hier op rijksniveau aan te willen bijdragen .

Het ministerie vroeg letterlijk: 'Waarmee kunnen wij u van dienst zijn ?'. Datis een vraag die de regio's als een duidelijke erkenning voor de regionale aardvan de opgave hebben ervaren . Soms was deze benadering nieuw , soms gafdeze een impuls aan een al bestaande samenwerkingsvorm . Dat het Rijk daarbij ook nog eens interregionale uitwisseling en samenwerking stimuleert,wordt gewaardeerd . Dat bracht ook grensoverschrijdende thematiek onderde aandacht .
In de ogen van de regio's wordt samenwerking bemoeilijkt, als het Rijknadrukkelijk beleidsdoelstellingen nastreeft maar die niet vanaf het begin afaan openlijk op tafel legt. Regio's zeggen in een open en gelijkwaardige sfeerwel open te staan voor voorstellen van het Rijk voor aanpassing of aanvullingvan het programma.

' Het zou prettig zijn als het Rijk geen gelijkwaardigheid suggereert alsdeze er toch niet is . Dan liever transparantie.' ( Burgemeester)

De integraliteit van de vraag bleek echter moeilijk vast te houden in het bepalen van de strategie voor de uitvoering . Respondenten in de regio geven aandat zij voor verschillende deel aspecten van de Regio Deal in gesprek moesten met afzonderlijke vakdepartementen . In hun ogen zou de integraliteitermee gediend zijn als de departementen onderling afspraken maken over dedoor de regio gevraagde hulp . Respondenten vertellen dat het ministerie vanLNV duidelijk hetzelfde integrale doel voor ogen had terwijl zij die bij anderedepartementen misten .
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3-3.2 Legitimiteit en steunDe regionale gesprekspartners zijn zeer te spreken over de rol van het Rijk inde fase van totstandkoming van de Regio Deal . De ambtenaren die vanuit hetRijk meewerken worden aangemerkt als kundigen bereid om mee te denkenin de oplossingen . Vertegenwoordigers van één van de regio's spraken uit datde totstandkoming van de Regio Deal als een echte coproductie is ervaren metveel schakelen , korte lijnen en wederkerige feedback . Vlak voor de goedkeuring waren er geen verrassingen meer voor elkaar .
Enkele specifieke situaties hebben de samenwerking wel bemoeilijkt. Zo ontstaat een complicerende factor als binnen een regio concurrentie ontstaat . Ineen van de casestudies waren twee initiatieven binnen een gebied in de racevoor een Regio Deal . Het Rijk kende hen vervolgens gezamenlijk een bedragtoe dat ze onderling moesten verdelen . Zo ontstond er concurrentie binnen deeigen regio en moesten zij de eigen gemeentelijke bestuurders keuzes latenmaken . Dit maakte het nodeloos ingewikkeld .
Meer generieke en breed ervaren knelpunten bestaan ook . Een punt datde regio's aankaarten vanuit het perspectief van legitimiteit en steun is de
gedetailleerde eisen die aan de voorkant aan de bestedingsplannen wordengesteld . Een integrale Regio Deal bestaat uit een set van op elkaaringrijpendeactiviteiten waarvan soms pas in de loop van het proces uitkristalliseert hoe
het geld het beste kan worden ingezet. Daar komt bij dat wanneer je werktaan een immateriële doelstelling als Brede welvaart ' er niet altijd concreteindicatoren zijn hoever je daarmee gekomen bent . In de deal worden daardan ook nadere afspraken over gemaakt , onder meer met een nulmeting enlerende evaluatie . Hier ontstaat spanning met het nog steeds dominante output- denken bij het Rijk .

' Voor bestuurders in provincies en gemeenten is het Rijk een veelkoppigmonster. Waarbij er een grote draak is die je nooit ziet , maar die wel debaas is : het Ministerie van Financiën . De schaduw van Financiën hangtvaak over de gesprekken . ' ( Burgemeester)

De inzet van het financieel instrumentarium bleek problematisch . Het Rijkkoos ervoor een decentralisatie -uitkering te gebruiken . De reden daarvoorwas dat het op deze wijze de verantwoordingslasten over de besteding richting de Rijksoverheid kon beperken . De Algemene Rekenkamer oordeelde echter dat oneigenlijk gebruik werd gemaakt van dit instrument . De AlgemeneRekenkamer was namelijk van oordeel dat door de voorwaarden vooraf er weldegelijk sprake was van bestedingsgebonden overdracht waarover verant
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woording aan het Rijk noodzakelijk was.44 Het ministerie van Financiën gingmee in deze redenering van de Rekenkamer. Deze kwestie speelde midden inhet onderhandelingsproces van de zogenoemde tweede tranche , waarin hetRijk daardoor op bepaalde afspraken terug moest komen vanwege het oordeelvan de Rekenkamer. Dit heeft ertoe geleid dat de bekostiging van de nieuweRegiodeals in de vorm van een specifieke uitkering zijn verstrekt. In de meestegevallen zijn het Rijk en de regio's over de verantwoordingseisen die daaraanverbonden waren in goed overleg uitgekomen .
De verantwoordingslogica staat bovendien het in het Interbestuurlijk programma geformuleerde uitgangspunt ' gelijkwaardigheid tussen demedeoverheden'in de weg . Over het samen opzetten van de deal en de wijze waarophet Rijk de regio aanspreekt is men zeer te spreken , maar de sterke nadruk ophet in detail begroten en verantwoorden van het budget verandert de verhoudingen . De regio stelt zich vragen als : als wij gelijkwaardige overheden zijn ,waarom moeten wij dan verantwoording afleggen aan de ander ? En van wieis dat geld nu eigenlijk ? Zijn wij als regio niet gewoon een deel van de overheid dat dus ook aanspraak kan maken op een deel van het Rijksbudget ? Eengemeenteadviseur merkte op : ' De verdeling van het geld over de regio's heefthet karakter van een " beauty contest " . '
Om de legitimiteit van een traject bij het Rijk aan te tonen en steun voorde activiteiten te krijgen , hebben regio's het gevoel dat zij een andere taalmoeten spreken . Oorspronkelijk was de startvraag: ' Waarmee kunnen wij jullievan dienst zijn ? '. Maar in de ogen van onze gesprekspartners lijkt de onderliggende , impliciete vraag van de afzonderlijke departementen soms eerder:'What's in it for us ? ' Betrokkenen van de decentrale overheden ervaren dat ditniet bijdraagt aan de gebiedsgerichte benadering die erkent dat regio's specifieke opgaven hebben waar specifieke oplossingen bij horen . Regio's horen
dat er niet gedifferentieerd kan worden in landelijk beleid , bijvoorbeeld omdathet juridisch niet mogelijk is of omdat er in de landelijke politiek geen steunvoor is .
De Raad ziet dat het onderlinge begrip beter kan , bijvoorbeeld waar hetde procedures aan weerszijden en de legitimiteit daarvan aangaat . Andersgezegd : de afzonderlijke overheden spreken elkaars taal nog niet altijd evengoed , terwijl dat een belangrijk aspect van samenwerking is .

44 De Raad voor het openbaar Bestuur was van oordeel dat er eerder sprake was van een overeenkomst tussen partijen in plaats van een eenzijdig opgelegde regeling en dat de formeeljuridische benadering van de ARK geen recht deed aan het karakter van Regio Deals . Zie hetBrief advies herziening uitkeringsstelsel van de ROB uit 2019 .
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3.3.3 Operationele capaciteitOver de rol van het Rijk bij de uitvoering van het traject wordt verschillendgedacht . De ene regio werkt graag meer autonoom , de ander zoekt een coproducent in het Rijk, ook in de uitvoering. Wat wel telkens naar voren komt , isdat de regionale partners het Rijk waarderen om zijn in de opzet van de RegioDeals ingesloten erkenning dat opgave regiospecifiek zijn . Daarnaast zijn zijpositief over de denkkracht van Rijksmedewerkers . Deze houding leidt totgoede en gelijkwaardige gesprekken waarbij men elkaar als kennispartnerserieus neemt en openstaat voor weerwoord en suggesties .

' Zo kwam het Rijk ook met twee projecten die het zelf graag uit wildeproberen in de context van deze regio . Daar stond de regio dan weervoor open . ' ( Burgemeester)

Een regio noemde deze rolinvulling van het Rijk als coproducent waarbij Rijken regio elkaar steeds weer uitdagen om tot betere oplossingen te komen . Eenvan de gesprekspartners schetst hierbij hoe idealiter gewerkt kan worden : de
regio brengt in of het praktisch uitvoerbaar is , het Rijk zegt wat het Rijksbeleidop dit punt is en wat er in andere regio's gebeurt. Een burgemeester spreektover 'vrij worstelen '.
De intenties en de opzet van de Regio Deals worden door de regio als heelpositief ervaren . Maar zoals hierboven al aangegeven loopt men in de uitwerking al snel op tegen het feit dat het Rijk zelf geen integrale werkwijzehanteert . De regio's ervaren dat de integraal geformuleerde strategie eerstopgeknipt moet worden in deelprojecten om er afzonderlijke departementenbij te kunnen betrekken . De departementen hebben niet dezelfde intentie tot ,maar ook niet dezelfde kennis van en ervaring met integraal werken als hetRegio -Dealteam van LNV.
Het onvermogen van een aantal departementen frustreert de regio's . In deinterviews gaven zij aan dat het welslagen van een integrale strategie vaakafhankelijk is van welke ambtenaar je op het departement treft . De een denktmee in het ' brede welvaart' - concept, de ander houdt vast aan de eigen kadersen eigen thematiek . De Raad heeft een Regio Deal gezien waarbij de regioconcludeerde dat bepaalde activiteiten geen haalbare kaart waren en zichconcentreerden op de elementen van de opgave waarvoor de aanpak welgoedgekeurd was . Andere regio's proberen juist de departementen in de regiote laten aanhaken , door ze nadrukkelijk te betrekken bij de uitvoering van deactielijnen
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Aansluitend daarbij zien we dat in de regio Deal bij aanvang van het procesde onderlinge rolverdeling nauwelijks onderwerp van gesprek is . In de RegioDeals wordt als onderdeel van de deal wel een intern governancedocumentopgesteld . Dit heeft betrekking op de structuren voor besluitvorming enfinanciële afwikkeling. De Raad heeft de indruk dat teleurstelling kan worden voorkomen als daarin ook wederzijdse verwachtingen over de rolinvullingworden geuit en besproken .

' Het Rijk kan verschillende rollen hebben . De financiersrol ligt voor dehand , maar we zoeken ook een faciliterende partner. In de Regio Dealskan het Rijk meerdere rollen na elkaar of tegelijk hebben . Niet alledepartementen of rijksdiensten hebben de flexibiliteit voor rolwisseling .Juist daarom is het goed als je samen je uitgangspunten en verwachtingen benoemt . ' ( Burgemeester)

3.4 REGIONALE ENERGIESTRATEGIEËN
3.4.1 Maatschappelijke meerwaardeDe wijze waarop de opgave voor het ontwikkelen van een Energiestrategiein Nederland is opgepakt is vrij uniek . De nationale opgave om 35 TWh aanenergie opwekking mogelijk te maken is verdeeld over dertig regio's, waaringemeenten , provincie en waterschap ( pen ) samenwerken . In tegenstellingtot het MIRT of de Regio Deals werkt dus elke regio aan dezelfde opgave ( deomvang verschilt uiteraard ).

De regio's ervaren in het algemeen de maatschappelijke meerwaarde in dittraject als duidelijk geformuleerd . De regio heeft een duidelijk afgebakendeopdracht: het gaat over de eigen gemeenten en een evenredig deel van denationale opgave . Maar de opsplitsing in regio's bemoeilijkt de opgave ook ,en wel op drie manieren . Ten eerste ruimtelijk: er doen zich dilemma's voor inde grensgebieden tussen regio's , en binnen een regio moet het platteland debeperkte mogelijkheid om in steden energie op te wekken (denk aan windmolens ) opvangen .Ten tweede - zo geven geïnterviewden aan - is het soms lastig dat industrie , landbouw en mobiliteit via een ander spoor werken aan denationale energieopgave45. De industrie bijvoorbeeld is immers wel onderdeelvan de regio , en soms nauw verweven met huishoudelijke energievoorziening( denk aan het gebruik van restwarmte ). Ten derde omdat niet alle private partijen -met uitzondering van netbeheerders en energiecoöperaties - in eerste
45 Bij de uitwerking van het akkoord van Parijs namen deze sectoren deel aan andere klimaattafels
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instantie meepraten over de RES . Vanuit het oogpunt om de belangen in dediscussie niet vertroebelend te laten werken is dit begrijpelijk , maar op termijn zullen regio's deze partijen ook nodig hebben om de RES tot een succeste maken .
Alhoewel de mogelijkheden die de regio's hebben om creatief met de opgaveaan het werk te gaan dus soms letterlijk begrensd zijn , heeft De Raad de
indruk dat dit geen onoverkomelijke belemmeringen zijn . De regio's zijn voortvarend aan de slag gegaan met hun concrete opdracht, proberen soms zelf alde begrenzing te overstijgen of verwijzen knelpunten door naar de nationaleoverheid voor een volgende stap van het proces .

3.4.2 Legitimiteit en steunZoals eerder toegelicht zijn de bronnen die de legitimiteit van een overheidsactiviteit ondersteunen de wet- en regelgeving, de democratische aansturingen controle, transparantie, geloofwaardigheid, en de gunfactor. In de anderesamenwerkingstrajecten in dit advies zijn het vooral de regio's die met behulpvan deze bronnen de steun van het Rijk moeten verwerven . Hier is het eerderandersom . Toen het Rijk zich gesteld zag voor de klimaatopgave voortkomenduit het akkoord van Parijs , wist het dat dit niet zou lukken zonder de medewerking van de regio's. VNG , IPO en de Unie van Waterschappen namen hetinitiatief op om de opgave op regionaal niveau te gaan uitvoeren .
Een van de meest gevoelige aspecten van het RES - traject is de democratische aansturing en controle . De regio mag dan organisatorisch gezien eengeschikte schaal zijn om de opgave te beleggen , het is geen bestuurlijke eenheid waar democratische legitimatie vormgegeven kan worden . Dit moet dusplaatsvinden binnen de gemeenten , de provincie en de waterschappen zelf .Gemeenteraden , provinciale staten en het algemeen bestuurvan waterschappen moesten de in hun regio voorgestelde strategie bekrachtigen voordat eenregio deze aan het Rijk voorlegde .
Verschillende regio's kozen een eigen werkwijze die bij de regio past . Zo kreegde regio Noord - Holland Zuid , die grotendeels samenvalt met de Metropoolregio Amsterdam en waar gemeenten gewend zijn regionale belangen opeen hoger niveau af te wegen , iets meer vanzelfsprekend het vertrouwen vangemeenten . In Noordoost Brabant daarentegen , waar die samenwerkingstraditie veel minder bestaat , verdeelde de regionale stuurgroep de regionaleopgave over de 17 afzonderlijke gemeenten en koppelde daar een individueleresultaatsverplichting aan :
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' Het was anders waarschijnlijk niet gelukt om een mandaat voor deregio te krijgen . Maar het goede was wel , dat alle gemeenten door deervaring van hun eigen proces zagen dat je sommige problemen betersamen kunt oplossen . ' (Regiocoördinator)

Deze gemeentelijke plannen werden later samengevoegd tot een regionaalplan .
Om gemeenteraden , PS en het AB van waterschappen te overtuigen van deregionaal gekozen strategie vroeg van de regionale stuurgroepen transparantie in de gemaakte keuzes . Veel gemeenten vroegen zich af of de regionalestrategie gehandhaafd zou worden of dat het Rijk deze later nog kon wijzigen .In die zin vielen de uitlatingen die de minister van BZK al gedurende het regionale proces deed over haar voorkeurslocaties voor windmolens , bij veel vande door de Raad geïnterviewde betrokkenen niet goed .
In de samenwerking tussen Rijk en regio wordt gestreefd naar gelijkwaardig
heid , een duidelijk taakafbakening en eigen oplossingen van de gemeentenvia een regionale strategie. Als echter de gemeenten zelf niet gezamenlijkaan de 35TWh energieopwekking komen , dan maakt het Rijk alsnog de benodigde keuzes . De geïnterviewden geven aan dat de meeste gemeenten welintrinsiek gemotiveerd zijn om mee te werken aan de RES , maar dat deze ' stokachter de deur ' ook een grote rol speelt . ' Het is de vraag of dat een geschiktebasis voor samenwerking is ' , zegt een burgemeester.
Uit de gesprekken blijkt dat het sterke , zelfbewuste regio's vraagt om bovendit spel tussen Rijk en regio te gaan staan :

'Als je als regio sterk in je schoenen staat en gewend bent samen tewerken , trek je je daar niet zoveel van aan . ' (Regiocoördinator)

De afbakening van de opgave die hierboven besproken werd is soms ook bepalend voor ( het gebrek aan ) steun voor de strategie . In een van de bezochteregio's nam een groep boeren het initiatief om energie op te wekken uit mest ,waarmee groene stroom geleverd kan worden aan een aantal huishoudens .Dit initiatief mocht echter niet meetellen voor de kwantitatieve doestellingvan de RES , omdat het op een andere tafel thuishoort '
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" Dit bureaucratische onderscheid is funest voor het behoud van het
enthousiasme . Lokaal draagvlak moet ook een parameter zijn in hetmeten van het welslagen van de RES . ' (Burgemeester)

Tot slot wezen vertegenwoordigers van de Raad erop dat het proces weliswaarop dit moment een grote legitimiteit heeft, maar dat onduidelijkheid overtoekomstige financiering die legitimiteit zeer breekbaar maakt. Het draagvlakbij de regio's , maar ook de soms moeizaam opgebouwde regionale samenwerking kan zonder ( financiële) steun wel eens als een kaartenhuis in elkaarvallen .
3.4.3 Operationele capaciteit

Om te kijken welke belemmeringen zich voordoen in de operationele capaciteit voor het opstellen van de RES vroegen we de regionale vertegenwoordigers naar de organisatie, de financiën , de efficiëntie en effectiviteit van deaanpak . Daarbij viel het op dat de meeste regio's een actievere betrokkenheid van het Rijk in het ontwikkelingsproces van de RES bepleiten . In de eersteplaats omdat het Rijk een belangrijke intermediaire rol heeft bij de uitwisseling van informatie over wet- en regelgeving; om als breekijzer te fungerende relatie met andere sectoren , departementen en klimaattafels ; en om ineen vroeg stadium al over de regio's heen te kunnen kijken en waar nodig tebemiddelen tussen regio's. Dit vraagt om een vertegenwoordiger van het Rijkmet een duidelijk mandaat . Het bureau van het Nationaal Programma RESdoet volgens de regio's goed werk maar richt zich vooral op de procesmatigekant van de zaak . Ontsluiting van de beschikbare kennis vindt plaats , maar zouvolgens de regio's beter kunnen .
In de tweede plaats is het volgens de regio's van belang dat het Rijk zich verdiept in de situatie van de verschillende regio's . Begrip kan bijdragen aangebiedsgerichte oplossingen en draagvlak bij de afzonderlijke gemeenten .Het gaat daarbij niet alleen om het opdoen van kennis , maar Rijk en gemeenten moeten bekend raken met elkaars wereld .
Ook bij de RES lopen regio's , net al bij andere programma's , op tegen hetgebrek aan integraliteit van Rijksbeleid . Binnen de RES worden tegengesteldebelangen zichtbaar die eigenlijk op nationaal niveau om een politieke afweging vragen . De geïnterviewden gaven aan dat tussenkomst van het Rijk indat geval zeer gewenst is . De regio's zien het organiseren van integraliteitals een belangrijke taak van het Rijk. De verkokering van de departementaleorganisatie wreekt zich ook hier. In de regio worden creatieve en innovatieveoplossingen bedacht die stuiten op departementale grenzen . Zo proberenregio's werk met werk te maken door windmolens langs nieuw te bouwen
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wegen te plaatsen of energie op te wekken op grond in eigendom van hetMinisterie van Defensie. De regio's waar de Raad betrokkenen geïnterviewdhebben weinig medewerking ervaren van betrokken departementen om dezeideeën te doordenken .
3.5 SURVEY -ONDERZOEKIn juli 2020 is een online enquête afgenomen onder de deelnemers van hetFlitspanel, waarin gevraagd is naar hun opvattingen en ervaringen ten aanzien van interbestuurlijke samenwerking . Een representatieve steekproef van2721 ambtenaren van het Rijk , provincies , waterschappen , gemeenschappelijke regelingen en gemeenten is benaderd , waarvan 51 procent de enquêteook daadwerkelijk invulde ( n = 1394 ) . Eén van de vragen in de enquête betrofde knelpunten die ambtenaren ervaren bij interbestuurlijke samenwerking.Wij legden 24 stellingen voor, die elk een knelpunt zouden kunnen zijn voor

effectieve interbestuurlijke samenwerking . De vraag is als volgt gesteld :

Voor zover de uitkomsten van de samenwerking in uw ogen niet optimaalzijn , aan welke factoren ligt dat volgens u ? Hieronder ziet u een lijst metmogelijke beperkendefactoren . Geef voor elk van defactoren aan in hoeverre deze in uw beleving van toepassing is .
Dat de uitkomsten van de samenwerking niet optimaal zijn , komt in mijnogen doordat ....

Respondenten gaven voor elke stelling aan in hoeverre zij die factor als knelpunt beschouwen , op een schaal van 1 tot en met 5 , waarbij 1 = helemaalniet van toepassing en 5 = heel erg van toepassing . In onderstaande ranglijststaan de gemiddelde scores voor elk mogelijk knelpunt van hoog naar laag .We splitsten de data uit tussen ambtenaren aan de kant van het Rijk en ambtenaren aan de kant van de decentrale bestuurslagen .
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Figuur 3.2 Oorzaken van suboptimale interbestuurlijke samenwerking zoalsaangegeven door rijksambtenaren en decentrale ambtenaren
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12er onvoldoende ruimte is om flexibel met doelstellingen om tegaan ( bijv.d.mn. zogenoemd 'mee koppelen', meervoudigedoelstellingen hanteren,of uitruilen tussen deelprojecten) 63,1)
13

14 rijksoverheidsorganisaties zich te veel sturend opstellen( 2,86 )
er onvoldoende vertrouwen tussen het rijksoverheidsorganisaties en decentrale partners is ( 298 )de taakverdeling tussen rijksoverheidsorganisaties endecentrale overheden onvoldoende helder is ( 2,96 )rijksoverheidsorganisaties te weinig regie nemen ( 2,85 )

14
15
16
17

15 er onvoldoende draagvlak voor de doelstelling(en ) is bij deregionale/ lokale stakeholders van buiten de overheid (2,83)16 de taakverdeling tussen rijksoverheidsorganisaties endecentrale overheden onvoldoende helder is ( 2,78 )
17 er onvoldoende vertrouwen tussen decentrale partnersonderling is ( 2,75 )18 de manier van samenwerken botst met de wetten en regelsvoor autonomie en medebewind ( 2.72 )19 de democratische verantwoording na afloop van debeleidsactiviteiten onvoldoende is ( 2,7 )20 de doelstelling ( en ) onvoldoende duidelijk geformuleerd is / zijn(2,67 )de democratische aansturing voorafgaand aan debeleidsactiviteiten onvoldoende is ( 2,66 )
22 decentrale overheden zich te afhankelijk opstellen ( 2,66 )

de democratische aansturing voorafgaand aan debeleidsactiviteiten onvoldoende is ( 2,81 )de democratische verantwoording na afloop van debeleidsactiviteiten onvoldoendeis ( 2,8 )er onvoldoende draagvlak voor de doelstelling ( en ) is bij deregionale /lokale stakeholders van buiten de overheid ( 2,76 )decentrale overheden zich te afhankelijk opstellen ( 2,73 )
18
19

21
de manier van samenwerken botst met de wetten en regels 20voor autonomie en medebewind ( 2,7 )ronvoldoende vertrouwen tussen decentrale partners 21onderling is (2,59 )er te weinig ruimte voor de betrokken partijen is om binnen de 22geformuleerde doelstelling (en ) hun eigen doel na te streven(258 )de doelstelling( en )onvoldoende duidelijk geformuleerd is / zijn 23(257)decentrale overheden stellen zich te assertief opstellen ( 2,2 ) 24

23 decentrale overheden stellen zich te assertief opstellen ( 2,65 )
24 er te weinig ruimte voor de betrokken partijen is om binnen degeformuleerde doelstelling ( en ) hun eigen doel na te streven(2,45 )

Doelen Spelregels en verantwoording Relatie
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Ambtenaren op de decentrale niveaus zien de volgende factoren als de belangrijkste knelpunten :1. Rijksoverheidsorganisaties zijn onvoldoende op de hoogte van de inhoudelijke zorgen en uitdagingen van de decentrale overheden . ( 3,59)2. Rijksoverheidsorganisaties nemen de zorgen en uitdagingen van dedecentrale overheden onvoldoende serieus . ( 3,42 )3. De personele capaciteit voor de samenwerking is ontoereikend . ( 3.39 )4. De manier van samenwerken maakt te weinig gebruik van de ruimteom te experimenteren binnen de bestaande wetten en regels . ( 3.35 )5. Rijksoverheidsorganisaties spreken niet met één mond . ( 3.31 )6. Rijksoverheidsorganisaties stellen zich te veel sturend op : ( 3,30 )
Rijksambtenaren zien de volgende factoren als de belangrijkste knelpunten :1. Er is te veel ruimte voor de betrokken partijen om binnen de geformuleerde doelstelling ( en ) hun eigen doelen na te streven . (3,40)2. De personele capaciteit voor de samenwerking is ontoereikend . ( 3,38 )3. Partijen worden onvoldoende aangesproken op de resultaten die zebehalen . ( 3.31)4. Partijen worden onvoldoende aangesproken op de inbreng die zemoeten leveren . ( 3.30 )5. Rijksoverheidsorganisaties spreken niet met één mond . ( 3,26 )6. Rijksoverheidsorganisaties zijn onvoldoende op de hoogte van deinhoudelijke zorgen en uitdagingen van de decentrale overheden . ( 3,19 )
Er is enige variatie tussen de top - 6 van beide groepen . Ambtenaren op dedecentrale niveaus leggen meer de nadruk op ( a ) onvoldoende serieus genomen worden , ( b ) onbenutte experimenteerruimte en ( c ) teveel sturing vanuithet Rijk . Rijksambtenaren leggen op hun beurt de nadruk op ( a ) de mogelijkheid om eigen agenda's boven de interbestuurlijke doelen te stellen , en ( b ) deaanspreekbaarheid op zowel inzet als resultaten . Interessanter en veelzeggender is echter dat voor beide groepen , drie van de top - 6 knelpunten overeenkomen . Er bestaat consensus tussen beide groepen dat veel verbeteringte behalen is op de punten ( a ) kennis van wat er speelt op decentraal niveau ;( b ) afstemming tussen rijksdepartementen ; en ( c ) menskracht om de samenwerking goed te laten verlopen .
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Tussenconclusie
Uit de systematische bevraging van ' de werkvloer', dat wil zeggen de professionals die dagelijks in de praktijk bezig zijn met interbestuurlijke samenwerking , volgt dus dat de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerkingverbeterd kan worden op de dimensies houding , structuur en capaciteit .Qua houding volgt hier een oproep aan het Rijk om zich méér te verdiepen in de inhoudelijke zorgen en uitdagingen op decentraal niveau , eneen verschuiving te bewerkstelligen van instrumentele interesse naarintrinsieke interesse .Qua structuur volgt hieruit een oproep aan het Rijk om ervoor te zorgendat er méér afstemming plaatsvindt zodat het Rijk zelf meer als éénoverheid gaat werken .Qua capaciteit volgt hieruit een oproep aan het Rijk om meer personeelbeschikbaar te maken voor het in goede banen te leiden van de interbestuurlijke samenwerking .





4 Reflectie : wat gaat goed en wat kan beter ?

4.1 INLEIDINGHet vorige hoofdstuk is een weergave van de observaties en indrukken van
de Raad ten aanzien van de samenwerking in drie verschillende interbestuurlijke programma's in drie verschillende regio's . In dit hoofdstuk reflecteert deRaad op wat onze gesprekspartners als sterke punten en knelpunten hebbeningebracht . Het doel daarbij is om in de rol van het Rijk te herkennen watgoed gaat en dus kan blijven , en waar in de rolinvulling kansen liggen voorverbetering
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de observaties in hoofdstuk 3 .

Tabel 4.1 Samenvatting van de bevindingen van de Raad over de interbestuurlijke programma's MIRT, Regio Deals en Regionale Energie Strategie
MIRT REGIO DEAL RES

Maatschappelijke Focus Rijk : infrawaarde Focus decentraleoverheden : integraleaanpak mobiliteit, wonen ,energie , duurzaamheid .
Legitimiteit Rijk heeft het geld enbepaalt .

Brede integrale vraag . Primaat bij Rijk ; decentraleoverheden mogenRijk: waarmee kunnen participeren.we helpen ?Na indienen van de deal Maatschappelijke opgaveligt lead bij regio . centraal .
Rijk vraagt al dan niet Rijk moet steun van regio'sfinanciële verantwoording ; verwerven .als dan obv decentraleadministratie (bij SPUK ). Organiseren vandemocratische legitimiteitis achilleshiel.

Decentrale overhedenervaren afhankelijkheid,geen gelijkwaardigheid.
Rijk: hooggekwalificeerd .Operationelecapaciteit Rijk: denkkracht,deskundigheid . Regio's ervaren gebrek aanbegrip en inleving inregiospecifieke situatie .Maar ook : sectoraalingericht, niet berekend opintegrale aanpak . Gebrek aan integraliteitwreekt zich ook hier.
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4.2 ENKELE ALGEMENE REFLECTIESIn de MIRT - trajecten ligt de rol van het Rijk veel meer op de kaderstelling danop het mogelijk maken . Het Rijk steunt initiatieven uit de regio mits zij vormgegeven kunnen worden binnen het kader en de organisatiestructuur die hetRijk hanteert. Het Rijk biedt de regio wel flexibiliteit in het rondkrijgen van definanciering. De hooggespecialiseerde kennis die het Rijk inbrengt wordt doorde regio hoog gewaardeerd , maar het Rijk houdt planning en uitvoering liefstin eigen hand . Erligt veel nadruk op het naleven van landelijke wetten en procedures . Het meekoppelen van andere regionale initiatieven in een integraleopgave is erg moeilijk. In de MIRT -trajecten nieuwe stijl' heeft het Rijk een watmeer gelijkwaardige benadering van de regio dan in de klassieke trajecten, enhet Rijk wordt meer als sparringpartner ervaren .
In de Regio Deals zien we een duidelijk verschil tussen verschillende fasen
van het traject . Bij de uitvraag heeft het Rijk een door de regio zeer gewaardeerde rol als facilitator. Het Rijk biedt ruimte en stelt zich dienstverlenend open maakt het zo mogelijk voor de regio om een duidelijk integrale beoogdepublieke waarde te formuleren . Maar betrokkenen ervaren dat in de uitvoeringsfase om diverse redenen een deel van de integraliteit verloren gaat .
Bij de RES tenslotte zien we een divers beeld in de verschillende verantwoordelijkheden en bijbehorende taken . Het Rijk wordt hier als sterk ervaren bij hettoegankelijk maken van hulpbronnen '. Er is veel aandacht voor en ondersteuning van de regio bij het werkproces en het democratisch proces , er wordt veelkennis ter beschikking gesteld en uitwisseling met andere regio's bevorderd .Maar de regio mist nog wel twee zaken : als behartiger van het regio - overstijgend belang zou het Rijk in die regio's waar er behoefte aan is , aanwezigmoeten zijn . En ten tweede missen de regio's duidelijkheid over de status van deRES wanneer straks een nationale energiestrategie geformuleerd wordt . HetRijk kan dan alsnog ingrijpen in de plannen van de regio , wat het draagvlakvoor de strategie in de regio breekbaar maakt .

4.3 WAT GOED GAAT
De decentrale partners ervaren de rol van het Rijk op een aantal vlakken alsbijzonder positief. Langs de lijnen van de drie dimensies van het model vanMark Moore zijn de volgende aspecten aan te wijzen als sterke punten in derol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking :
. Maatschappelijke waarde : integrale benadering van opgaven - Een sterkpunt in de Regio Deals en in het MIRT'nieuwe stijl' is de integrale benadering van regionale opgaven . Regio's ervaren hierin een erkenning vanhun unieke opgave en de verbanden die er zijn tussen maatschappelijkeproblemen . De MIRT- regio's zijn blij met de nieuwe visie van I &W op hetMIRT waarbij het bredere begrip ' mobiliteit ' centraal staat in plaats van
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het beperktere'infrastructuur'. Dat wil nog niet zeggen dat het gezamenlijk formuleren van de maatschappelijke meerwaarde nu vlekkeloosverloopt, maar men heeft op zijn minst het gevoel over hetzelfde te praten .
. Operationele capaciteit : deskundigheid - De gesprekspartners uit deregio noemen met nadruk de deskundigheid van rijksambtenaren alseen sterk punt van de samenwerking met Rijk . Soms brengen vertegenwoordigers van het Rijk die kennis zelf mee , vaak treden zij juist op alsmakelaar in kennis en ervaring tussen verschillende regio's . Bij het MIRTen de Regio Deals waardeert men de frisse blik van de buitenstaander. Inde RES is men positief over de rol van het Rijk als ondersteuner van hetdemocratisch proces.

4.4 WAT BETER KANOnze respondenten wijzen in de verschillende samenwerkingstrajecten opknelpunten waaruit duidelijk enkele rode draden herkenbaar zijn , die bovendien goed zijn te onderscheiden langs de lijnen van het model van de creatievan maatschappelijke meerwaarde.
. Maatschappelijke waarde : open kaart over eigen beleidsdoelstellingen -De decentrale overheden zeggen bij aanvang van de samenwerking - alsde overheden gezamenlijk de maatschappelijke waarde van een samenwerkingstraject formuleren en expliciteren - open te staan voor aanvullende doelstellingen uit de koker van het Rijk. Voorwaarde daarvoor iswel dat het Rijk daar open en expliciet over is . De praktijk heeft geleerddat het Rijk dat niet altijd is en dat bemoeilijk later in het proces desamenwerking
. Legitimiteit en steun : verantwoordingsvereisten - Het Rijk hecht veelwaarde aan begrotings- en verantwoordingsprocedures voor de borgingvan de legitimiteit . De regio ervaart het echter als een gebrek aan vertrouwen en een ongelijkwaardige benadering . De regio wil uiteraard verantwoording afleggen , maar dan aan de decentrale bestuurders in deregio . Wat de procedures betreft, ervaart de regio dat deze het doorpakken in de opgave sterk vertragen en dat ze niet aansluiten bij integraleprocessen . Zo moet - conform de Financiële-Verhoudingswet- een integraal opgestelde programmabegroting nog altijd als laatste door de' zeef ' van Financiën , dat als instrument niet is ingericht op integrale programma's . Dit zorgt voor vertraging en frustraties aan beide zijden . Dedecentrale overheden menen dat de samenwerking aan kracht wint alsde samenspraak gaat over wat men op inhoud en proces voor elkaar kanbetekenen en veel minder over de financiële middelen .
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Operationele capaciteit: verwachtingen over rol en inzet - Een eerste kritiekpunt is dat aan het begin van een traject niet genoeg wordt verkendof regio en Rijk dezelfde verwachtingen hebben ten aanzien van elkaarsrol en inbreng . Het gaat dan om de te voeren strategie , het commitmenten het gevoel van eigenaarschap van alle partners . Uiteenlopende onuitgesproken vooronderstellingen hierover kunnen op een enig moment inhet traject tot teleurstellingen leiden . Het voeren van een gesprek overwat men van elkaar mag verwachten en het vastleggen wat men overeengekomen is , helpt om de toe te voegen maatschappelijke waardedaadwerkelijk te realiseren .
Operationele capaciteit : departementale verkokering - Wanneer deregio - al dan niet op uitnodigingvan het Rijk - in samenwerking eenintegrale opgave agendeert, blijkt het Rijk zelf veelal niet in staat om die
integraal te beantwoorden . De verkokerde organisatie en werkwijze vanhet Rijk staat integraliteit in de weg . Dit zien we terug in alle drie detypes samenwerkingsverbanden . De huidige benadering van opgavenloopt volgens de regio's ver achter op de constatering dat sommige thema's onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn , zoals woningbouw en de
ontwikkeling van nieuwe infrastructuur. De regio vraagt het Rijk om indeze aan zelfregie te doen en een kanteling van het denken in werk tezetten . Net zoals men als regio integrale doelen formuleert , zou menvanuit het Rijk een counterpart willen hebben die met rijksbrede antwoorden en suggesties kan komen .

4.5 GELIJKWAARDIGHEID ALS LEITMOTIF BIJ INTERBESTUURLIJKESAMENWERKING ?In de benadering van het ministerie van BZK , als stelselverantwoordelijkevoor het binnenlands bestuur, staat gelijkwaardigheid tussen de verschillende bestuursniveaus centraal . Volgens de grondwet zijn Rijk en decentralebestuurslagen ook gelijkwaardig ; de één staat wettelijk gezien niet boven deander. Toch ervaren regio's dat zij door het Rijk vaak beschouwd worden alseen groep mensen die ver weg woont en om geld komt vragen ' . Het is de Raadgebleken dat het Rijk en de decentrale overheden niet altijd elkaars taal spreken en elkaar soms gewoonweg niet begrijpen .
Tegelijk geven veel regionale vertegenwoordigers aan dat zij ultieme gelijkwaardigheid an sich eigenlijk niet zo belangrijk vinden . Meer dan aan gelijkwaardigheid hechten zij aan intrinsieke belangstelling voor de noden enzorgen van hun gebied , een open en begripvolle interactiestijl, transparanteprocessen , duidelijkheid over de verdeling van zeggenschap en over wat menvan elkaar mag verwachten . Het is geen letterlijke gelijkwaardigheid , maarwel de ' benadering als een gelijke ! Gelijkwaardigheid lijkt daarmee meer eenkwestie van cultuur en houding te zijn dan van rechten en plichten .
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De Raad stelt dat gelijkwaardigheid in de zin van nevengeschiktheid ook nietaltijd wenselijk is . Soms is er immers behoefte aan centrale aansturing opbasis van een landsbrede visie en een integrale afweging van alle belangen .Deze rol kan alleen het Rijk op zich nemen . Daarnaast stelt de Raad dat wanneer overheden er in onderling overleg niet uitkomen , een van de partnersde knoop zal moeten doorhakken . Decentrale overheden ervaren soms eenverlegenheid bij rijksoverheidsorganisaties om deze rol op zich te nemen . In
die gevallen kan het streven van rijksoverheidsorganisaties naar gelijkwaardigheid effectieve creatie van maatschappelijke meerwaarde in de weg staan .
De Raad stelt dus dat een zekere hiërarchie in de verhouding tussen het Rijk ende decentrale overheden niet geproblematiseerd hoeft te worden . Enerzijdsis de hiërarchie in veel gevallen een fact of life, waarbij het beter is om dit zobenoemen en daarmee duidelijkheid in de omgang en de verwachtingen tescheppen , dan om die kunstmatig te ontkennen . Anderzijds is de hiërarchie inveel gevallen ook functioneel en productief, doordat duidelijk is wie de landsbrede afweging maakt, en in het geval van een impasse , wie de knoop zaldoorhakken .
Wij zien een zekere mate van hiërarchie in de verhoudingen tussen bestuurslagen niet als een obstakel om ' als één overheid ' samen te werken , mits aantwee voorwaarden voldaan wordt.Ten eerste moet de mate en functie van dehiërarchische verhouding voor iedereen duidelijk zijn en door iedereen begrepen worden . Ten tweede moet het Rijk begrijpen dat de door de decentraleoverheden gewenste en gewaardeerde gelijkwaardigheid niet zozeer afhangtvan een gelijkwaardige governance -verhouding ( structuren, rechten , plichten ) ,maarwélvan een gelijkwaardige omgangsrelatie ( cultuur, houding , intrinsiekebelangstelling)

4.6 SLOTDe bestudering van drie casussen waarin de verschillende overheden met
elkaar samenwerken om een maatschappelijke opgave het hoofd te biedenheeft een brede in kijk gegeven waar het Rijk erin slaagt de samenwerking teversterken en wanneer het een effectieve samenwerking in de weg staat . Dithoofdstuk heeft de vele verschillende observaties uit hoofdstuk 3 geprobeerdte ordenen en samen te nemen tot enkele sterke en knelpunten . Wanneer deRaad in deze slotparagraaf de sterke punten even links laat liggen en doorzijn oogharen naar de knelpunten kijkt, zijn die in de kern terug te brengentot drie schuurpunten . De eerste betreft de gebrekkige explicitering van dewederzijdse verwachtingen op het terrein van onder meer ( financiële) inzet ,ambitie , commitment , rollen en uitvoering bij aanvang van een samenwerking . In het volgende hoofdstuk doet de Raad daarom aanbevelingen om dieverwachtingen op een aantal cruciale aspecten helder te krijgen . Het tweedeknelpunt is het onvermogen van het Rijk om integrale en opgave gerichte
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ambities en beleidsdoelen om te zetten in een integrale en opgavegerichtewerkwijze. Een deel van de aanbevelingen zal daarom bestaan uit voorstellen aan de rijksoverheid in uitvoering en aanpak . Als derde en laatste stelt deRaad vast dat sprake is van te weinig inhoudelijke kennis over wat er speelt inde regio's en te weinig blijk van intrinsieke belangstelling voor de zorgen ennoden van de regio's.



5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 INLEIDING
Het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst uit 2017 heeft de regio ' en dedecentrale overheden volop in de schijnwerpers gezet. De afgelopen jaren is- al dan niet in het kader van het IBP - een reeks aan waardevolle regionaleprogramma's gestart waarin is geëxperimenteerd met integraal en gebiedsgericht werken . In dit rapport hebben we het MIRT, de Regio Deals en deRegionale Energiestrategieën eruit gelicht. Hieruit valt veel te leren over deorganisatie en de rolinvulling van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking .Een aantal knelpunten in die samenwerking maakt dat de bijdrage van hetRijk aan het gezamenlijk met andere partijen genereren van maatschappelijkewaarde,vooralsnog niet optimaalis.
Knelpunten in interbestuurlijke samenwerking doen zich op drie niveaus voor,conform het model van Mark Moore : bij het vaststellen van een opgave en eendefinitie van de beoogde maatschappelijke meerwaardewaaralle partijen zichmee kunnen vereenzelvigen , in de mate waarin Rijk en regio de interbestuurlijke opgave als legitiem ervaren en ondersteunen met geld en middelen , enals derde op het niveau van de organisatie van het Rijk en / of in de onderlingeaansluiting van de verschillende organisatiestructuren en -culturen van desamenwerkende partners. Dit hoofdstuk werkt in paragraaf 5.2 de knelpunten uit.46
Met een nieuw regeerakkoord in het vizier is dit een goed moment om deinbedding van interbestuurlijk samenwerken in de organisatie van het Rijkvoortvarend ter hand te nemen . Daarvoor doet de Raad in de paragrafen 5.3tot en met 5.5 concrete aanbevelingen . Hij introduceert daarvoor in 5.3 ondermeer het Model voor gelijkwaardig partnerschap . In essentie zijn de aanbevelingen gericht aan de rijksoverheid omdat de rol van het Rijk het centralethema van dit advies is . Maar de Raad benadrukt dat enkele aanbevelingenook gelezen kunnen worden als huiswerk voor de decentrale overheden .
Het is belangrijk te realiseren dat de rol van het Rijk niet bestaat . De rolkeuzeis in de eerste plaats een politieke keuze , partijen kunnen van mening verschillen welke rol het beste past bij welke opgave . Bovendien vraagt elke opgaveweer om een nieuwe ( en politieke) afweging welke specifieke rolinvulling -

46 Er zijn ook kritische vragen te stellen bij de democratische borging van deze trajecten .De Raad brengt later in 2021 een advies uit over de organisatie van regionale opgavenwaarin hij uitgebreid stilstaat bij dit vraagstuk.
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dat wil zeggen een nieuwe set van verantwoordelijkheden , in te zetten vaardigheden en kennis , stijl van werken en financiële middelen - het beste past .Een adequate rolinvulling van het Rijk vereist duidelijkheid aan de voorkantover wat de overheden van elkaar mogen verwachten , en volledige inzet encommitment om als één Rijk integraal en opgavegericht te werken , dwarsover departementale muren heen .
5.2 CONCLUSIES

De Raad komt tot de volgende observaties , geordend langs de lijnen van hetanalysekader dat uitgaat van de drieslag ( i ) maatschappelijke waarde, ( ii ) legitimiteit en ( iii ) operationele capaciteit . Ten aanzien van de creatie van maatschappelijke waarde concludeert de Raad :
a . De specifieke maatschappelijke meerwaarde die men met de samenwerking wil realiseren , wordt door de partners vaak onvoldoende verkend en

niet gezamenlijk gedefinieerd. Verschillen in doelen en interpretatiesdaarvan komen in de loop van het traject naar buiten , wat leidt tot misverstanden of onbegrip .b . Decentrale overheden zijn erg positief over de tendens van integraal ' uitvragen' van regionale opgaven zoals in de MIRT- trajecten nieuwe stijl ende Regio Deals . Op decentraal niveau ervaart men echter een hoge matevan verkokering aan de kant van het Rijk , die integraal en gebiedsgerichtwerken en denken na de formulering van de opgaven bemoeilijkt.
De knelpunten in relatie tot de legitimiteit van de samenwerkingstrajectenkomen voor een groot deel voort uit het dominante perspectief van het Rijk( bestuurlijk zowel als ambtelijk) op de regio . Hier onderkennen we de volgende aspecten aan :C. Ten eerste wordt het handelen van ministers en ambtenaren voor eengroot deel bepaald door hun verantwoordingsrelatie met het parlement.Daardoor komt het in de rationaliteit van rijksambtenaren geregeld voordat de ' blik op de kamer ' de'blik op de decentrale overheden'verdringt.d . Ten tweede ervaren de decentrale overheden bij het Rijk gebrek aaninzicht in en begrip voor de inhoudelijke uitdagingen waar zij voor staan .De decentrale overheden ervaren dat hun plannen door het Rijk lang nietaltijd gezien worden als activiteiten die bijdragen aan de ontwikkelingvan Nederland in zijn geheel , maar eerder aan een afzonderlijk regionaalbelang , en die daarmee ten koste gaan van bestedingen van nationaalbelang . Die houding van het Rijk is volgens de decentrale overhedenhardnekkig en weerspiegelt zich in de mate waarin regionale plannen inDen Haag als legitiem worden beschouwd . In dit kader worden de RegioDeals daarentegen als een positief voorbeeld aangehaald .
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e . Ook wordt er verschil gevoeld in de perceptie van regio's dichtbij en verder weg van Den Haag . Ontwikkeling van meer centraal gelegen regio'swordt eerder als een nationaal belang beschouwd dan die van regio's inde periferie .
De knelpunten op het terrein van de creatie van maatschappelijke waardenen het organiseren van legitimiteit hebben ook hun weerslag op de operationele capaciteit:f . In veel interbestuurlijke samenwerkingsverbanden is het onduidelijk watde partners van elkaar mogen verwachten qua verantwoordelijkheden ,inzet van vaardigheden en werkstijl. Het ontbreken daarvan maakt hetdomein van organisatiecapaciteit aanzienlijk zwakker. Dit wordt nietalleen aan de kant van de decentrale overheden ervaren , maar ook doorde minister herkend : ' er is weliswaar een positieve grondhouding ten

opzichte van gelijkwaardige samenwerking , maar deze loopt nog meerdan eens vast door een diversiteit aan verwachtingen , belangen en botsende rolopvattingen , verkokerde organisatiestructuren en knellendestelsels ! : 47
g . Het Rijk nodigt in toenemende mate de regio uit om integrale vragen testellen , maar slaagt er zelf zelden in deze vragen integraal te beantwoorden . De verkokerde werkwijze van de verschillende departementen ismeer dan ooit een probleem van hoge urgentie . De schotten tussen dedepartementen zijn een onoverkomelijke hindernis om effectief en efficient integraal en gebiedsgericht te werken .h . Desalniettemin waarderen regio's het Rijk ook vanwege zijn specialistische kennis . De regio hoeft in dat opzicht niet opnieuw het wiel uit tevinden . De inbreng van deze kennis past volgens de regio's ook goed inde fase van verfijning van een integrale vraag .

5.3 VERWACHTINGEN EXPLICITEREN : MODEL VOOR GELIJKWAARDIGPARTNERSCHAP
In de laatste paragraaf van hoofdstuk 4 stelde de Raad vast dat in de relatievan het Rijk met medeoverheden zich in essentie drie knelpunten voordoen .De eerste betreft de gebrekkige explicitering van de wederzijdse verwachtingen op het terrein van onder meer ( financiële) inzet , ambitie , commitment ,rollen en uitvoering bij aanvang van een samenwerking . Het tweede knelpuntis het onvermogen van het Rijk om integrale en opgavegerichte ambities enbeleidsdoelen om te zetten in een integrale en opgavegerichte werkwijze . Alsderde en laatste stelt de Raad vast dat sprake is van te weinig inhoudelijkekennis over wat er speelt in de regio's en te weinig blijk van intrinsieke belang

47 Advies aanvraag 'Rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking' ( zie bijlage 1 ).



ROL NEMEN , RUIMTE GEVEN -ADVIES VAN DE RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR

stelling voor de zorgen en noden van de regio's . Voor elk knelpunt doet deRaad voorstellen . Deze paragraaf begint met een aanbeveling die beoogt deonderlinge verwachtingen te expliciteren .
Bij het vormgeven van grote maatschappelijke transities waar rijksoverheidsorganisaties samenwerken met decentrale overheden , moet meer aandachtzijn voor een goed meerjarig procesontwerp . Dat wil onder andere zeggen dathet al bij aanvang van het programma helder moet zijn hoe de democratischeaansturing door en verantwoording aan gemeenteraden , provinciale statenen algemene besturen van waterschappen wordt verankerd.48 Als handvatintroduceert de Raad het Model voor gelijkwaardig partnerschap .
Een goed procesontwerp heeft tot doel van tevoren duidelijke afspraken temaken over wat de samenwerkende partijen van elkaar mogen verwachtenzodat zij elkaar in de loop van het proces niet kunnen teleurstellen . De Raadmeent dat het Rijk daarbij de verantwoordelijkheid heeft om te borgen dataan de voorkant van het proces de samenwerkende partijen hun verwachtingen naar elkaar expliciteren . Daarvoor dienen zij naar elkaar uit te sprekenwat hun beoogde inzet is op zes hieronder genoemde onderdelen .
In paragraaf 4.5 stelden we - kort door de bocht - dat formeel geen sprakeis van een hiërarchie tussen de formele bestuurslagen in de Nederlandsebestuurlijke organisatie, maar dat feitelijk het Rijk wel een sterkere positieheeft . Het is daarom aan het Rijk zelf om handen en voeten te geven aan deeigen ambitie om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken . De zes vragen die hieronder volgen , kunnen hierbij helpen . Let wel : de Raad spreekt zichniet uit over het juiste antwoord op elke vraag , omdat dit een politieke keuzebetreft en het antwoord per onderwerp kan verschillen . Wel geven we voor elkonderdeel aan wat - indien een gelijkwaardig partnerschap wordt beoogd - inzijn meest zuivere vorm het meest passende antwoord zou zijn. Uiteraard presenteren we daarmee een ideaaltypisch model , Wanneer je interbestuurlijkesamenwerking inricht , en je wilt dit doen in de vorm van een gelijkwaardigpartnerschap , dan zou dit model als de default optie kunnen gelden , ofwel deonderlegger vanuit waar je begint . Er kunnen velerlei goede redenen zijn omvan die default af te wijken , waarbij het van belang is om het gesprek daarovertransparant en met argumenten onderbouwd te voeren . Daartoe en daarbijhelpt dit instrument .
. Heeft het Rijk een eigen beleidsambitie ? En zo ja , wijkt die af van de doelen van de decentrale overheden ? Dat hoeft geenszins problematisch tezijn , mogelijk is er een win - win situatie te creëren . De weg daarnaar toe

48 Vgl. ook het 4W -model van de Studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen( 2020 ) : Wat, Wie , Wie doet wat , Waarmee .
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>kan pas worden gevonden als het Rijk daarover open kaart speelt .In een verhouding van gelijkwaardig partnerschap tellen de beleidsambities van het Rijk en van de decentrale overheden even zwaar mee .
Is de samenwerking facultatief of verplichtend ? In tegenstelling tot dedecentrale overheden kan het Rijk de andere overheden verplichten totdeelname aan een samenwerking met het Rijk. De decentrale overheden
zijn zich zonder meer bewust van die invloedrijke bevoegdheid . In degesprekken die de Raad voerde had geen enkele vertegenwoordiger vaneen decentrale overheid moeite met dit gegeven als zodanig . Irritatie bijde decentrale overheden ontstond alleen als de indruk van gelijkwaardigheid werd gewekt, terwijl feitelijk sprake was van verplichte samenwerking .In een verhouding van gelijkwaardig partnerschap hebben Rijk endecentrale overheden dezelfde vrijheid om de samenwerking al danniet aan te gaan.
>

Wie betaalt ? Uit de casussen blijkt dat het Rijk in samenwerking eensterkere positie heeft dan de decentrale overheden omdat het meer geld
kan inbrengen. Daarom is het voor de goede verhoudingen in de samenwerking van groot belang dat de partijen van tevoren vastleggen wiewat financieel inbrengt. En daarbij dient te worden vastgelegd of dedominante financier ook verwachtingen heeft over de uitkomst van desamenwerking . Betekent dat wie betaalt ook bepaalt ? In de Nederlandsefinanciële verhoudingen - met een relatief klein eigen belastingbeleidvoor gemeenten - heeft het Rijk bovendien de taak om gemeenten vanvoldoende financiële middelen te voorzien zodat zij kunnen bijdragen.49In een verhouding van gelijkwaardig partnerschap dragen Rijk endecentrale overheden in vergelijkbare mate bij in de kosten . Dat betekent niet per se evenveel, maar vooral in een mate die de gelijkwaardige positie uitdrukt .

>

In hoeverre stelt het Rijk eisen aan de uitvoering ? In de relatie tussenRijk en decentrale overheden zijn de laatste in financiële zin afhankelijkvan het Rijk . Het Rijk is hierin dan ook de sterkere partij. Bij het gezamenlijk vaststellen van de doelen moet het Rijk zich bewust zijn van die sterkere positie en proberen aan te sluiten bij de agenda van de decentraleoverheden . Wil je binnen die constellatie een zekere mate van gelijkwaardig partnerschap bereiken, dient het Rijk terughoudend te zijn methet stellen van eisen aan de uitvoering.

49 Zie ook het recente advies Rust-Reinheid -Regelmaat ( 2021 ) van de Raad voor het OpenbaarBestuur
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> Het getuigt van kracht en gelijkwaardig partnerschap als het Rijk welzijn financiële slagkracht in een samenwerking inbrengt maar terughoudend is om daar eisen in de uitkomsten of de wijze van uitvoeringtegenover te stellen .
. Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering en wie monitort de uitvoering ? Goede intenties voor gelijkwaardig partnerschap bij interbestuurlijke samenwerking zijn onmiskenbaar aanwezig . Het bij aanvang vandeze kabinetsperiode opgestarte Interbestuurlijk programma ( IBP ) gafdaar zonder meer blijk van . Dat document laat een enorme ambitie zienom als één overheid grote opgaven van deze tijd aan te pakken . Maar dekracht van dat document ligt vooral in het formuleren van de ambities .Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en hoe die uitvoering wordtgemonitord was bij publicatie van het IBP niet duidelijk . Voor een succesvolle samenwerking is het cruciaal dat bij voorbaat helder is wie verantwoordelijk is voor welk aspect bij de uitvoering.In een verhouding van gelijkwaardig partnerschap in zijn meest zuivere vorm zijn Rijk en decentrale overheden gezamenlijk naar evenredigheid verantwoordelijk voor de uitvoering .

>

. Moeten de decentrale overheden verantwoording afleggen aan het Rijk ?Het is de vraag of sprake kan zijn van een gelijkwaardige samenwerkingals enkele partijen uiteindelijk aan één andere partij verantwoordingmoeten afleggen over de besteding van financiële middelen sº of heteindresultaat . Het is de moeite waard - als het doel is om in gelijkwaardigheid een maatschappelijke opgave aan te pakken- om op zoek tegaan naar alternatieve vormen van verantwoording. Decentrale overheden hebben hun eigen volksvertegenwoordigingen waar eveneenspublieke verantwoording georganiseerd kan worden . Als het Rijk eraanhecht dat decentrale overheden bij hem rekenschap aflegt, dan is hetbelangrijk om bij aanvang van een traject te bespreken hoe dat de relatieen het partnerschap niet negatief beïnvloedt. De Raad meent dat hetbelangrijk is dat aan de voorkant de mate van beleidsvrijheid wordtgedefinieerd en geëxpliciteerd . Het ideaal is niet per definitie totalebeleidsvrijheid , belangrijker is dat een open en transparant gesprek heeftplaatsgevonden tussen de overheden . Het onbenoemd laten van verwachtingen ondermijnt het onderlinge vertrouwen en zorgt voor onduidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen .In een gelijkwaardig partnerschap leggen alle betrokken bestuurdersverantwoording afaan de volksvertegenwoordiging op hun eigenbestuurslaag.
>

50 Bij'de financiële middelen van decentrale overheden' doelt de Raad op algemene middelenuit het Gemeente / Provinciefonds , maar ook specifieke en doel uitkeringen .51 Raad voor het openbaar Bestuur 2019 ( 3 )
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Hieronder geven we het beeld weer dat ontstaat wanneer we de drie onderzochte vormen van interbestuurlijke samenwerking (MIRT, RES en Regio Deal )langs de meetlat van deze zes onderdelen leggen , en we deze afzetten tegende keuzes die het best passen bij een gelijkwaardig partnerschap. In Bijlage IIIstaat een nadere uitleg van de illustraties .
Figuur 5.1 Op basis van gelijkwaardigheid wenselijke en reële invulling vanpartnerschap in verschillende samenwerkingsprogramma's.

Beleidsambitie Rijk - MIRT
Gelijkwaardig partnerschap( ideaaltype )VerplichtkarakterVerantwoordingaan Rijk

Verantwoordelijkheiduitvoering Decentralemiddelen
Eisen aan uitvoering
Beleidsambitie Rijk RES

Gelijkwaardig partnerschap( ideaaltype )Verantwoordingaan Rijk Verplichtkarakter

Verantwoordelijkheiduitvoering Decentralemiddelen
Eisen aan uitvoering
Beleids ambitie Rijk Regio Deals

Gelijkwaardig partnerschap( ideaaltype)Verantwoordingaan Rijk Verplichtkarakter

Verantwoordelijkheiduitvoering Decentralemiddelen
59 Eisen aan
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De illustraties laten zien dat ondanks de uitgesproken ambitie van het Rijk omin gelijkwaardigheid met de decentrale overheden aan regionale opgaven tewerken , het die ambitie bij de MIRT, de RES en de regio Deals niet altijd in depraktijk brengt. Hierna volgen aanbevelingen aan het Rijk hoe het beter eengelijkwaardige partner kan zijn . Maar het is goed hier ook op te merken datdecentrale overheden een dominante rol van het Rijk soms te gemakkelijklaten gebeuren . Meer in het algemeen kan het helpen dat wanneer het Rijken decentrale overheden overeenkomen dat ze gelijkwaardig willen samenwerken , ook de decentrale overheden het Rijk daaraan houden . In praktijk zijndecentrale overheden vaak volgzaam , zeker als er allerlei afzonderlijke financieringsarrangementen door het Rijk worden voorgehouden .

5.4 AANBEVELINGEN VOOR EEN INTEGRALE WERKWIJZE VAN HET RIJK
5.4.1 Eén minister voor iedere grote opgave en wees niet kwistig metdepartementale herindeling

Om de muren tussen departementen af te breken , dient het kabinet de groteopgaven in het regeerakkoord expliciet aan te wijzen en uiteindelijk voor elkegrote opgave één minister verantwoordelijk te maken . Die werkt voor die specifieke opgave met ambtenaren van verschillende departementen en stuurthen politiek aan . In sommige gevallen kan een speciale programmaministeruitkomst bieden , mits deze beschikt over een eigen hoofdstuk in de begroting.52 In de afgelopen kabinetsperiode is tijdens de wat langer durende afwezigheid van minister Ollongren en bij de verdeling van haar portefeuille overtwee bewindspersonen gebleken dat departementaal overstijgend werken inde rijksdienst zeer goed mogelijk is . De Raad benadrukt dat het aanwijzenvan één verantwoordelijke minister voor een maatschappelijke opgave die hetnieuwe kabinet politiek prioriteit wil geven , niet gepaard hoeft te gaan meteen departementale herindeling . Hij is er geen voorstander van om elke vierjaar de departementale indeling op grond van politieke overwegingen op deschop te nemen . Het SGO heeft een belangrijke rol om na de politieke prioriteitstelling de interne Rijksorganisatie zo vorm te geven dat de ministers zichop hun politieke prioriteiten kunnen richten en geen tijd en energie verlorengaat aan organisatorische verschuivingen en herindelingen . Juist om de grenzen tussen departementen te laten vervagen , moeten ambtenaren van verschillende departementen worden uitgedaagd om met elkaar aan één opgavetewerken .

52 Geut, Van den Berg & Van Schaik , 2010 ; Korsten , Breed & De Jong, 201153 Vgl. Raad van State 2021 , pag . 15-16
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5.4.2 Het ministerie van BZK wordt stelselverantwoordelijk voor deinterbestuurlijke verhoudingenMaak het departement van BZK nog scherper dan nu verantwoordelijk voorhet stelsel van interbestuurlijke samenwerking, met als doel het vergemakkelijken van de samenwerking tussen decentrale overheden en het Rijk . Concreet kan dat betekenen dat de minister altijd wordt betrokken bij wetgevingdie het takenpakket, de financiën en bevoegdheden van decentrale overhedenraken . De minister van BZK dient verder ook ka ders te stellen waaraan het Rijkbij interbestuurlijke samenwerking dient te voldoen . Daaraan zijn (juist) ookde sectorale departementen die met de decentrale overheden interbestuurlijksamenwerken gehouden .54
5.4.3 De financiële verhoudingen moeten gelijk oplopen met interbestuurlijksamenwerkenDe ROB heeft in zijn advies over het uitkeringsstelsel gewezen op het belangvan een zuivere inzet van het bekostigingsinstrumentarium . In zijn onlangsverschenen advies over de volle breedte van de financiële verhoudingen heeftde Raad voorgesteld om voor gemeenschappelijke opgaven waarbij meerdereoverheidslagen betrokken zijn gebruik te maken van het bekostigingsinstru

ment van een gezamenlijk fonds voor maatschappelijke interbestuurlijkeopgaven.55

5.5 AANBEVELINGEN VOOR EEN SCHERPER BEELD VAN DE REGIO
5.5.1 Kennisontwikkeling en -uitwisselingBevorder op rijksniveau de kennis over regio's en de kennisuitwisseling tussenRijk en regio op ambtelijk en bestuurlijk niveau . Laat bewindslieden en topambtenaren meer ter plekke kennisnemen van , en meedenken over de ver

schillende aspecten van de opgave . Geef meer prioriteit aan de uitwisselingvan hoogwaardige beleidskennis over en uit de verschillende regio's, langs delijnen van de aanbevelingen uit het ROB -signalement hierover.56
5.5.2 Departementale visies op interbestuurlijke samenwerkingVanuit het kader dat de minister van BZK voor interbestuurlijke samenwerking heeft opgesteld , dient elk departement met een politieke opdracht dieinterbestuurlijk gerealiseerd moet worden een heldere en breed uitgedragenvisie te formuleren op hoe het interbestuurlijk werken in de eigen departementale organisatiestructuur ingebed en geborgd is .

54 lb idem55 Raad voor het openbaar Bestuur 202156 Raad voor het openbaar Bestuur 2020 ( 3 )
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5.5.3 Opleiding en training voor interbestuurlijk en integraal werkenZorg ervoor dat het gedachtegoed en de instrumenten van interbestuurlijk engebiedsgericht werken gemeengoed worden binnen de rijksdienst. Besteedhier in het dagelijks werk en in trainings- en opleidingsprogramma meer aandacht aan , van de rijkstrainees tot en met de ABD .
5.5-4 Geeft ruimte voor personele uitwisselingStel rijksambtenaren aan die werken in de regio en daar het Rijk integraal(bovendepartementaal) kunnen vertegenwoordigen . Geef deze ambtenarenvoldoende mandaat om te handelen namens het Rijk . Maar maak het ookmogelijk om aan personele uitwisseling te doen : rijksambtenaren die een tijdbij decentrale overheden werken en andersom . Dat vergroot het onderlingebegrip en helpt uiteindelijk ook bij interbestuurlijke samenwerking .
5.6 SLOT

Het thema 'interbestuurlijk samenwerken ' verdient een prominente plek inhet volgende regeerakkoord. Het nieuwe kabinet dient zijn inzet in de samenwerking met de decentrale overheden te expliciteren en daarbij aan te gevenhoe het interbestuurlijk , regionaal en gebiedsbericht werken verder gaatinbedden in de organisatie van de rijksdienst. De Raad vindt het raadzaam alsde aankomende coalitiepartijen in het licht van alle grote opgaven een aparthoofdstuk in het regeerakkoord opnemen waarin stevige afspraken staan overde wijze van interbestuurlijke samenwerking en uitvoering.



Literatuur

Alford , J. en J. O'Flynn ( 2009 ) . Making sense of public value: Concepts, Critiques andemergent meanings . International Journal of Public Administration 32 , p . 171-191Allers , M. ( 2019 ) . Leg de taak waar die hoort . Over de gebrekkige samenhang tussen taaken schaal in het openbaar bestuur. Den Haag,VNGBerg, J. van den ( 2019 ) . Taakdifferentiatie,een alternatief voor herindeling en gemeenschappelijke regeling . Den Haag , VNGBoogers, M. J. G. J.A., & Reussing , R. 2019. Decentralisatie, schaalvergroting en lokaledemocratie. In Bestuurswetenschappen 2 , 22-46Bovens , J. et al (2017). Openbaar Bestuur: beleid , organisatie en politiek. Alphen aan den Rijn,Wolters Kluwer
Decisio ( 2016 ) . Belevingsonderzoek interbestuurlijke verhoudingen editie 2016. Amsterdam ,Decisio
Drechsler, W. ( 2005 ) . The rise and demise of the new public management. Post- autisticeconomics review , 33 ( 14 ), 17-28Commissie Ministeriële Verantwoordelijkheid (1993 ). Steekhoudend ministerschap,betekenis en toepassing van de ministeriële verantwoordelijkheid. Den Haag, SDUGemengde commissie bestuurlijke organisatie (2005) . Je gaat erover ofniet. Rijksbredetakenanalyse. Den Haag, Gemengde commissie bestuurlijke organisatieL. Geut, C.F. Van den Berg & S. Van Schaik ( 2010 ) . De koning van het schaakbord of Janzonder Land ? Over programmaministers. Assen , Koninklijke Van GorcumGroenleer, M. ( 2016 ). De regio als redding ? Over de governance van ruimte en plaats in denetwerksamenleving (Oratie ).Tilburg , Tilburg UniversiteitHageman , M. ( 2020 ) . Trends en tafels bestuurlijke samenwerking. Nijmegen , HagemanAdviesHageman , M. ( 2020 ) . Welkom in de regio : van structuuroplossingen naar netwerksamenwerking. In Rijn consult Business Review 2020. Utrecht , Rijn consultHood , C. ( 1991). A public management for all seasons ? Public administration , 69 (1) , 3-19Jong, I. de , P.'t Hart en M. van der Steen ( 2017 ) . Wat het nieuwe kabinet zich moetrealiseren . Den Haag , NSOB
Korsten , A.F.A., P. de Jong en C.J. Breed ( 2010 ) . Regeren met programma's. Den Haag , Boom /Lemma UitgeversMarks , G., L. Hooghe , en K. Blank ( 1996 ) . European integration from the 1980s : State - centricv.multi-level governance . JCMS: Journal of Common Market Studies, 34 ( 3 ), 341-378Minister van BZK ( 2014 ) : Taakopdracht Studiegroep openbaar bestuur. Brief aan de TweedeKamer.Ministerie van BZK ( 2009 ). Kader decentralisatie en differentiatie. Den Haag , Ministerie vanBZK
Ministerie van BZK ( 2014 ). Beleidsdoorlichting Interbestuurlijke verhoudingen 2007-2013 .Den Haag , Ministerie van BZKMinisterie van BZK ( 2017 ) . Fiche regionale opgaven . Intern documentMinisterie van BZK ( 2017 ) . Staat van het bestuur 2016. Den Haag , Ministerie van BZKMinisterie van BZK ( 2018 ) . Het Interbestuurlijk Programma. Den Haag, Ministerie van BZK



ROL NEMEN , RUIMTE GEVEN -ADVIES VAN DE RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR
Ministerie van BZK ( 2019 ). Kamerbrief over toekomst openbaar bestuur. Den Haag,Ministerie van BZKMinisterie van LNV ( 2020 ) . Kamerbrief Een rijke oogst van 30 Regio Deals. Den Haag ,Ministerie van LNVMoore , M. H. ( 2012 ). Recognizing public value: Developing a public value account and apublic value scorecard . Cambridge MA , Harvard University PressMoore , M.H. ( 2000 ) . Managing for Value : organizational Strategy in For -Profit, Nonprofit,and Governmental organisations. Nonprofit and voluntary sector Quarterly, 29-1 , 183204. Sage PublicationsNientied, P ( 2014 ). Minder regisseren en meer netwerken in de gemeente . Stone !, vakbladvoor organisatieontwikkeling. Amerongen, Livingstone PartnersOverheden overleg Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen ( 2018 ) . ProgrammastartIBP. Den Haag , Overheden overlegPolman , H. ( 2020 ) . Werken aan samenwerking . Binnenlands Bestuur 2020-4 . Amsterdam ,Sijthoff mediagroepRaad van State ( 2009 ). Decentraal moet, tenzij het alleen centraal kan . Tweede periodiekebeschouwing over interbestuurlijke verhoudingen . Den Haag , Raad van StateRaad van State ( 2013 ). Het kan beter. Interbestuurlijke verhoudingen opnieuw beschouwd.Den Haag , Raad van StateRaad van State ( 2016 ) . En nu verder! Vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijkeverhoudingen na de decentralisaties in het sociale en fysieke domein . Den Haag , Raadvan State
Raad van State ( 2021) Voorlichting over interbestuurlijke verhoudingen , Den Haag , Raad vanState .Raad voor het openbaar Bestuur en Raad voor de Financiële Verhoudingen ( 2005 ) .Autonoom ofautomaat? Advies over gemeentelijke autonomie . Den Haag, ROBRaad voor het openbaar Bestuur (2011 ). Twee - bestuurslagenprincipe helpt tegen bestuurlijke drukte. Briefadvies . Den Haag, ROBRaad voor het openbaar Bestuur (2012) ( 1 ) Belichaming van de kundige overheid . Overopenbaar bestuur, incidentreflexen en risicoaanvaarding . Den Haag , ROBRaad voor het Openbaar Bestuur ( 2012 ) ( 2 ) . Loslaten in Vertrouwen . Naar een nieuweverhouding tussen overheid, markt en samenleving. Den Haag , ROBRaad voor het openbaar Bestuur ( 2015 ) . Wisselwerking. Naar een betere wisselwerkingtussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking. Den Haag , ROBRaad voor het openbaar Bestuur ( 2016 ) . De bestuurlijke verantwoordelijkheid voorsystemen . Den Haag, ROBRaad voor het Openbaar Bestuur ( 2019 ) ( 1 ) . Briefadvies Herijking gemeentefonds. Den Haag,ROBRaad voor het Openbaar Bestuur ( 2019 ) ( 2 ) . De Rijksoverheid als middenbestuur. Over hoede positie van de Rijksoverheid verandert en wat dat betekent voor haar functioneren .Den Haag , ROB .Raad voor het Openbaar Bestuur ( 2019 ) ( 3 ). Beleidsvrijheid geduid. Beleidsvrijheid bij decentrale taken : een nadere uitwerking ten behoeve van de vormgeving van de financiëleverhoudingen . Den Haag , ROBRaad voor het Openbaar Bestuur ( 2020 ) (1 ). Decentrale taak is politieke zaak. Naar eensturende rol van de gemeenteraad in het sociaal domein . Den Haag, ROBRaad voor het Openbaar Bestuur ( 2020 ) (2).Briefadviesherziening uitkeringsstelsel.Den Haag , ROB



ROL NEMEN , RUIMTE GEVEN - ADVIES VAN DE RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR
Raad voor het openbaar Bestuur ( 2020 ) ( 3 ) . Signalement Kennis delen. Den Haag , ROBRadboud Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen ( 2010 ) : Constitutionelenormen en decentralisatie . Een evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet. Nijmegen /Groningen , s.n.Rijk, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Unie vanWaterschappen ( 2013 ) . Code Interbestuurlijke verhoudingen. Den Haag , s.n.Schaap, L.m.m.v. G. Leenknegt ( 2012 ) . Decentrale autonomie ? Rapportage ter voorbereidingop het onderzoek van de Raad van Europa naar de staat van de decentrale autonomie inNederland. Tilburg , Universiteit van TilburgSchaap, L. , M. Groenleer, A. van den Berg en C. Broekman ( 2017 ) . Coalitieakkoord 2017 :vertrouwen in de toekomst van ) de regio ? Tilburg , TIREGSteen van der, M. , M. van Delden en P. Ophoff ( 2020 ) . Leren van Doen . Ervaringen metsamenwerken in het IBP. Den Haag , NSOB .Studiegroep Openbaar Bestuur ( 2016 ). Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaaleconomische opgaven . Den Haag, Studiegroep Openbaar Bestuur.Studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen ( 2019 ). Startnotitie . Den Haag ,studiegroep IFV .Studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen ( 2020 ) . Nederland heeft één overheid nodig . Discussiedocument over vernieuwing in de interbestuurlijke en financiëleverhoudingen . Den Haag , studiegroep IFVStudiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen ( 2020 ) Als één overheid .Slagvaardig de toekomst tegemoet ! Den Haag , studiegroep IFVTeisman , G. , M. van der Steen , A , Frankowski en B. van Vulpen ( 2018 ) . Effectief Sturen metMulti - Level Governance. Snel en slim schakelen tussen schalen . Den Haag , NSOBToonen , Th.AJ. (1987 ). Denken over Binnenlands Bestuur. Theorieën van de gedecentraliseerde eenheidsstaat bestuurskundig beschouwd . Amsterdam , Reed BusinessTorfing, J.,Andersen , L. B., Greve , C. , & Klausen , K. K. ( 2020 ) . Public governance paradigms:Competing and co - existing. Cheltenham ( UK ) Edward Elgar PublishingVVD en CDA ( 2010 ). Vrijheid en verantwoordelijkheid . Regeerakkoord .VVD , CDA , D66 en ChristenUnie ( 2017 ) . Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord





BIJLAGE 1 Adviesa anvraag

Ministerie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties

Raad voor het Openbaar bestu .Postbus 200 : 12530 EA Dellaig
D & BRWPirncnla sc Zakon ar< chukijkersContactpersoonEaskiaranssenTJE : 503E135asklafranssenspirozk.nKanmark2013-030030902aUw kehark

DatumBetreft 24 septembar 2019Adviesaanvraag ROB over de ral van ha- Rij < hijinterbestuurlijke samenwerk ng
Geachze raad ,
Innlel reyleråkkuord ' Ve trouwen in de luekutres L' understreept hel katriniet hetbelang van samenwerking tussen overheden . Steeds valcer spelen dezevraagatuxken cp mccdcre schaanivaus en zocken Sverheder samer naaraplossingen voor raconale opgaven , door gezamenlijk te investeren en integraalte werken . Iederken valt aan de energietransitie , de hoge druk op deworingmarkt en ret behoud van de leefbaarheid in de stad aa cp liet place and .Om dil te versle -ken heen hel ka linel rider andere de tydeal systematiekvoortgezet en is er € 950 milljoen vrijge Taakt voor het oplossen van regionaleknelpunten en net daarmee versterker van de b - dc wc vaat (Regio ervelop ) .Onk met het inte hestuurliją pirogramma ( TKP ) zijn kijk , prownies , gemeenten enyraterschappen een langdurig partnerschap aangegaen om be werken aanmaatschappelijke opgaver .
In de afgelopen jaren is er al voloo ervaring opgedaan met nieuwe vo Ten vaninberbestuurlijke samenwerking bij regiorale en nationale kansen en / ofkme.punten . Daarbij is de regio " nie noodzakelijkerwijs altijd een geocra'iscreeenheid , maar veel meer een aanduiding voor een interpestuurlijke coalitie ( insamenwerking viel chidere partijen die gedienlijk de bellwiyde gestuu skrachtontwikkelen voor de betreffende opgave . Ir dergelijke samenwerkingen zet mendoaggans as geijkwaardige pairers de schouders concer . Iedere individuelena tner heat hier n7jn eigen m en verantwoordelikheid . In gelijkwaardigpa tnerschap opgaven Copacken , is evenwe een relatie rieuwe werkwijze dienog volop in ontwikkelit: is . Nederland als gedecentraliseerde eenheids : Leal isna nelijk van oudsher gericht op een uniforme bestuurlijke irrichting en aanpaken de taakverdeling tussen cverheen is gebascerd op de gedachtc " le gaat erOver of riet " . Verschillen onderzoeken stellen dat de hu dige maatschappeikeopgaven viajen Olli eel effectiefmuterbestuurlijk snenspel. To up heder is er indeze context echter nog beperkt onderzoek gedaan naar de rol van he : Rijk alspartner in ir terbestuurlije samenwerking .

agina van 4
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NRWPiir- .17HMIKoninkrijkstin
Bovengenoemce is de aanleiding voor deze adviesa anvraag . Ilieronder ga ikacnereenvolgend in op de cantext , de reikwijdte , scopa En het beoogde resultaatvan de adviesdavrday ell de cofd- en sui - vragen waar ik u v day in uss adviesop in te gaan

Datum2. sepenbe 20.9Manjer2319-112592
1. Context
Maatschappelike opgavenDu yevu yen van de klimaalverander ny , tel Lekurl dan betaalbare wencen , detoenemende problematische schulcen en het behoud van de leeftaarhe c In destad en op het platteland . Het is slechts een groep uit de grote maatschappelijkeopgaven waar overhecen nu al aan werken , of dat binrenkot zeker gaan doen .Het zijn opgaven die z ch niet beperken tot de grenzen van cer gemeerte ,provincie or een bepaald beleidsterrein . De maatschappelijke objaven waa deoverheden yezerrierili k voordell de lat staan zoals de grote ruinitelijke trar sitieopgaven , het sodaal domen en de lens verlening aan de inwoners , 2017veranderd . Vict alleen WiFlexitçit çn de schaal waarçp deze opgaven zichmanifesteren zen toegenomen , ook de regionale verschillen zijn toegenceren .Hoewel Nederland qua apparvlakte niet erg groot is , bestaat er een gratăregionale diversiteit . Dat visagt van overheden een gecoördineerde aa pak ;sleeds vaker in de vorri van een gelijkwaa viy nlerbestuu tik parlrerschap .
Orleuwe manieren Interestuu Miſk ) samenwerke 1Ir de bestuurlijke reflectie van de NSOB ' wat het nieuwe kabinet zich moetrealiseren werd al benadrukt dat de osgaven van verdaag en margen eenafwisselende rol, pos tie en hardelingsperspectief vragen van overheden ,waaronder nadrukkelijk sok de Rijksovereid wordt bedoeld . Een vorm vanInterbestuurlijke samenwerking op basis van yelij waandaliw sil wederkeriylaeid .Niet alleen omdat we el < aar nodig hebben , maar vooral ordat we met eengezamenl ke Inzet tot een becer resultaat en meer impact kunnen komen . Methet 18P hebben Rijk en medeoverheden al een helangrijke stap gezet met hetvo -mgeven ven gelijk vaardig partnerschep .
De opgaven van nuwayen orien Rijksoverheid die zu : meer als medelaverteid kan opstellen en meedoet in reglonale ultvoeing , als partner kanoptrekken bij samenwerking met medeoverheden , andere partijen engen alsgerich : integraal participeert met ruimte voor maatwe * over beleids- endejarteir.entsgrenzen heen .
Het besef dat je samen de schouders eronder moet zetten en gezamenl ?<verantwoordelik bent, en dat niemand , ook het Rijk act, cenzijdig zijn woon demeteoverheden kan oplegger , is hij velen a ingedaald . Maar Hit hetekent niet datdit ook al zc in de praktijk wardt gebracht . De positieve gronchouding tenopzichte van gelijkwaardige samenwerking loopt nog Teer dan eens vast dooreer divers teit aan verwachtingen , belangen en botsande rolopvattingen ,verkukerde organisatiestructuren en knellerde stoicis . Ik heb de indruk dat
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DGBRWSirilerle ZacuneRoninku kalmasDaluna74 to 27Kenmerk2019.0001909029gemeenten , provincies en waterschappen al Teer ervaring hebben opgedaan metConcerlinge ) geijkwaardige samerverkrç en zich daardoor reer bewust zijn vanwat het in haudi 19. gedrag en werkwijze vraagt om een goede a effectievepartner te zijn . De sectorale indeling van de jksoverheid maakt het soms lastiguin opgaven duinein uverstijgen : er irileyraa deri te pakken . De nagdzaak otpartnerschap zal in de toekomst eerderte dan afnemen . De complexitelt van deopgaven en het eit cat overheden deze opgaven nie alleen kunnen oplossenvraagt hier ock om . Een belangrijke reden waarom ook ' ct Rijk zich zal moetenEcraden aj wat nodig is om een goede en efectieve partner voor demrede overheden te zijn .
2. Vormgeving: ruikwijdte , scope un resultaat
Um bij te dragen aan de bercdigde gedachtvorming en de gewensteontwikkeling binnen het Rijk , verzoek ik , op grond van artikel 73 Kacerwetadvlescolleges , tot een advles te komen cver de wijze waarop het Rijk een goedeen effectieve partner kan zijn voor de medeheden zodat tot de gewensteresultaten en mee . Im weck gekunien kan worden en wal er voor uw is om eenderyelijke partner te wçiçen ,14 vraag u nierbij oog te houden voor :de Hiversiteit in rollen ( van het Rijkj Fr samenwerk ngsurement relatietot zijn taken en bevoegdheden ) ;het maatwerk dat komt kijken bij verschillende do Teinen ,beleidszerrelnen en opgaven in relatie Lot het selsul de behaulle vie urisvar Litrie medeoverheder richting het Rijki :de rol 2.7 verantwcordelijkheid van de weede Kamer en de ministerleicverantwoordelijkherr ,de rollen en verantwoordelijkhecen van ce provinciale staten engemeenteraden ; ende volans lusserdernucralische leyitiriteit en effectivitat van de5a Tierwerking
Ook vraag ik u in te gaar op de mogelijke cullema's die z ch voorcoen bij nieuwevomen van inte bestuurlijke samenwerking .
e'i slutte vraag ik w om concreie handvatten mee te gever om te komer tot eenRik da : een goede en effectieve partner kan zijn voor de mecchidan om zo irgezamenlikheid succesvol opgaven op te pak en
3. Onderzoeksvragenlll helligit vart buverslande, vreug ik u op de volgende onderzoeksvrage in tegaan :
HoofdurasOp welke manier kan he : Rijk een goece en effectieve patrier zijn voor demedeheder zodat er gazamenlijk Lut du yewe iste relL'Lalen en ineer ir . pach kari
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DGDRWFinnmarar Force orKanin & are atly
Daruni2. september 2017Karwne:1.18worden gekom.cn voor maatschappelijke opgaven , er wat is er voor nad gom cerdergelijke partner te worcen ?Suh -vragenBij het oppakket vall vilke opyaven zou een gelijkwaardig parlerschaptussen de overheden het meest passend ziin , en bly welke opgaven ligteen andere vorm van samenwerking meer voor de hana ?Welke verschillende rollen neemt het Rijk in , in huidige intoroestuurlijkesart enuerking , en welke rallen zijn he : maast passerd bij gelikwaardigpartnerschap ?Welke verbeterpunten ziet u op dit moment in de praktijk bijinterbestuurlijke snelwerkiry lell ddl ziur van de rolling duur hulRijk ?Welke knelpunten zlet u in de huldige organisatie en werkwjze van hetRijk at ce vor gelijkwaardige intertiestuurlijke samenwerking henodigderclier aan te kurren nemen ?Welke knelpunten ziet u in het besch kbare ir strumentarium an innan dehuidige wettelljke kaders voor het Rijk de voor gelijkwaardigeinterbestuurlijke samenwerking benodigde rallen aan te kur nen nemen ?Wat hebben medcove tieden nodig om een cffcctieve ( gelijkwaardige )partner voor het Rijs te zijn ?Welk ontw :kkelperspectiet zet om tot succesvo le Interbestuurlijkesamenwerking be komen en wat zijn de belangrijkse Eerste stappendao : b 17Welke rol kan nonitoring er evaluatie spelen in dit ontwikkelperspectiefom tot succesvolle inte bestuurlijke samenwe - cing te korrcn ?

+

4. PlanningIk zie Lwacvies graag uiterlijk eind ju i 2020 tege noet.
Met vriendelijke groet ,
De minister van Bnnenlandse Zaken en Koninkrijksre.aties .

ds . Otorgren
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BIJLAGE 1 Wettelijk kader autonomie en
medebewind

Kernbevindingen
. Hoofdstuk 7 van de Grondwet regelt de verhoudingen tussen debestuurslagen : Rijk , provincies, gemeenten , waterschappen enandere openbare lichamen . Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat , provincies en gemeenten hebben een open huishoudingen hebben autonomie : een algemene bevoegdheid tot regeling enbestuur. Tegelijkertijd zijn zij verplicht mee te werken aan medebewind (de uitvoering van door hoger gezag gestelde regels). In depraktijk van het decentrale bestuur nemen de medebewindstakeneen veel grotere plaats in dan de autonome . De wetgever kan , ingewone wetten , de mate van autonomie groter dan wel kleinermaken . Ingevolge het Europees Handvest inzake lokale autonomie isafgesproken , dat lokale overheden recht hebben op zelfbestuur.De Grondwet spreekt niet van hiërarchie . In het bestuurlijke discourswordt gesproken over de centrale overheid en decentrale overheden . Toch staat de rijksoverheid in hiërarchie boven provincies engemeenten . Op haar beurt is de provincie weer in hiërarchie hogerdan de gemeente en houdt zij bijvoorbeeld op een aantal terreinentoezicht op gemeenten . Voor differentiatie naar bevoegdheden blijktin de praktijk weliswaar enige ruimte te bestaan , maar de Grondwet

biedt daarvoor geen expliciete grondslag. De Code InterbestuurlijkeVerhoudingen bevat afspraken tussen Rijk , provincies , gemeentenen waterschappen die eraan bijdragen dat er een goed samenspelontstaat tussen de verschillende medeoverheden , zodat ieder zijnverantwoordelijkheid in het bestel waar kan maken .De feitelijke verhoudingen in het Nederlandse binnenlands bestuur
verschillen in de loop van de tijd, zij zijn deels het gevolg van weloverwogen keuzes met betrekking tot de inrichting van het binnenlands bestuur, deels van de manier waarop toezichthouders omgaanmet hun bevoegdheden , deels ook van tal van andere maatregelenvan de wetgever.
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De financiële verhoudingen dienen in de eerste plaats de politiekbestuurlijke keuzes te volgen zoals die in wet- regelgeving zijn vastgelegd . Slechts een beperkt deel van de gemeentelijke uitgavenvolgt uit volledig autonome beleidskeuzes . Het overgrote deel vande uitgaven vloeit voort uit politiek bestuurlijke keuzes, zoals die innationale wet- en regelgeving zijn vastgelegd en /of uit rijksbeleidvolgen . Een substantieel deel vloeit voort uit de keuze van gemeenten om vooral niet anders te zijn dan andere Nederlandse vergelijkbare gemeenten.Naast de hoofdstructuur van het binnenlands bestuur (Rijk, provincies en gemeenten ) laat de Grondwet ruimte voor de oprichting vanaanvullende structuren . Openbare lichamen van de hoofdstructuurkunnen met inachtneming van de bepalingen van de ( organieke)Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) andere lichamen in hetleven roepen en daaraan ter gemeenschappelijke behartiging takenen bevoegdheden overdragen .De ( politieke) ministeriële verantwoordelijkheid bestaat sinds deGrondwetsherziening van 1848 , het vraagstuk van verantwoordingen politiek vertrouwen speelt ook op decentraal niveau . Staatsrechtelijk is het uitgangspunt dat een ambtsdrager slechts verantwoordelijk is voor zover zijn bevoegdheden reiken : ' zonder bevoegdheid
geen verantwoordelijkheid'. Stelselverantwoordelijkheid betrefthet wettelijke systeem van bevoegdheden en , op hoofdlijnen , deorganisatie van de uitvoering daarvan . Hoewel de minister eerst- en
eindverantwoordelijk is , behelst systeemverantwoordelijkheid perdefinitie een gedeelde verantwoordelijkheid. In het systeem dragen verschillende actoren verschillende verantwoordelijkheden enhebben ze verschillende rollen en zij leggen daarover vaak aan verschillende instanties formeel verantwoording af ( het parlement , eengemeenteraad , een Raad van bestuur, een inspectie , klantenradenen / of nog andere ) . Maar zij maken allemaal deel uit van het systeem ,geen van hen staat er buiten of erboven . Dat betekent niet dat zij elkverantwoordelijk zijn voor het geheel ; ze hebben wel allen belang bijhet geheel .

1. Hoofdstuk 7 van de GrondwetHoofdstuk 7 van de Grondwet heeft betrekking op openbare lichamen . Onderhet begrip vallen in ieder geval provincies, gemeenten , Caribische openbarelichamen en waterschappen , maar ook andere openbare lichamen . Ingevolgehoofdstuk 7 vormen openbare lichamen een overheidslaag waaraan verordenende bevoegdheid is of kan worden toegekend . Het hoofdstuk heeftbetrekking op andere decentrale overheden dan het openbaar lichaam ' rijks
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overheid ', maar de Grondwet gebruikt de begrippen decentrale overheden ofdecentralisatie niet . Op zelfstandige bestuursorganen (organen van een openbaar lichaam die niet onder het gezag staan van een politiek verantwoordelijke ambtsdrager) lijkt het hoofdstuk niet van toepassing te zijn .
2. Autonomie en medebewind

Artikel 124 van de Grondwet bepaalt dat provincies en gemeenten bestuurslagen zijn met zelfstandige bevoegdheden . Zij zijn bevoegd taken op zich tenemen die te maken hebben met het bestuur en beleid van de provincie ofgemeente , tenzij dit beleid in strijd is met wettelijke regels . De autonometaken en bevoegdheden ontlenen provincies en gemeenten behalve aan deGrondwet ook aan de Provinciewet en de Gemeentewet . Daarnaast kan in eenwet worden bepaald dat in opdracht van hoger gezag provinciale en gemeentelijke besturen mee moeten werken bij regeling en bestuur : medebewind .Medebewindstaken zijn gebaseerd op bijzondere wetgeving op specifiekebeleidsterreinen , al of niet met beleidsvrijheid voor de decentrale overheden .Dus : enerzijds hebben provincies en gemeenten autonomie (een algemenebevoegdheid tot regeling en bestuur ) , anderzijds zijn zij verplicht mee te werkenaan medebewind (de uitvoering van door hoger gezag gestelde regels). Inde praktijk van het decentrale bestuur nemen de medebewindstaken een veelgrotere plaats in dan de autonome : historisch gezien is de autonomie- in -strikte - zin ( dus : de vrijheid om zelf beleid te maken ) sterk afgenomen en is hetmedebewind sterk gegroeid. De medebewindstaak vloeit voort uit een hiërarchische verhouding tussen Rijk , provincie en gemeente , hoezeer ook provincies en gemeenten als zelfstandige openbare lichamen functioneren binnende eenheidsstaat .
De provinciale en gemeentelijke autonomie ligt weliswaar vast in de Grondwet , maar daarbij moet wel worden aangetekend dat de mate van autonomieniet vastligt. De wetgever kan , in gewone wetten , die mate groter dan welkleiner maken .

3. Europees Handvest inzake lokale autonomie (EHLA )In 1985 is het European Charter ofLocal Self -Government tot stand gekomen .Nederland heeft dit verdrag van toepassing verklaard op gemeenten en provincies , maar wel een voorbehoud gemaakt ten aanzien van enkele artikelen . In dit Handvest is afgesproken , dat lokale overheden recht hebben opzelfbestuur:
Local self -government denotes the right and the ability of local authorities, within the limits of the law , to regulate and manage a substantialshare of public affairs under their own responsibility and in the interestsof the local population .
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Local self - government uit het Handvest betreft zowel de autonomie die in deNederlandse grondwet verankerd ligt, als de beleidsvrijheid in het medebewind . Dus : niet alleen of het initiatief ook van de decentrale overheden komt ,maar ook dat decentrale overheden een belangrijk deel van de publieke takennaar eigen inzicht kan regelen en uitvoeren . Anders gezegd : er moet nietalleen bekeken worden of decentrale overheden autonome ruimte hebben ,maar ook of
a . Het geheel van hun taken een substantieel deel van de publieke takenbetreft,b . Het bij die taken om zowel regelen ( dus : met beleidsvrijheid ) alsuitvoeren gaat ,C. Voor eigen verantwoordelijkheid van de decentrale overheden( dit impliceert dat zij niet aan de leiband van de nationale overheidmogen lopen ) , end . Daarbij het belang van de decentrale bevolking voorop staat .
Dit bredere autonomiebegrip past ook beter bij het streven van de Nederlandse gemeenten om de eerste overheid ' te zijn .

4. Gedecentraliseerde eenheidsstaat en hiërarchieIn de Grondwet is verankerd dat Nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat is ( al is dat nergens met zoveel woorden vastgelegd ), bestaandeuit het nationale niveau ( het Rijk), twee algemene geldende overheidslagen( provincies en gemeenten ) , en één gedecentraliseerde functionele overheid( waterschappen ) , verantwoordelijk voor watermanagement en waterkwaliteit .Het ligt gevoelig om te spreken van hiërarchie tussen overheden . In hetbestuurlijke discours wordt gesproken over de centrale overheid en decentraleoverheden . Bij het ontbreken van een formele hiërarchie wordt vooral gedoeldop het feilt dat het Rijk niet zonder meer kan ingrijpen in de autonome takenen verantwoordelijkheden van decentrale overheden . Toch staat de rijksoverheid in hiërarchie boven provincies en gemeenten . Op haar beurt is de provincie weer in hiërarchie hoger dan de gemeente en houdt zij bijvoorbeeldop een aantal terreinen toezicht op gemeenten . Deze hiërarchie wordt nietexpliciet benoemd , maar komt bijvoorbeeld ook tot uiting in de mogelijkheidom besluiten van openbare lichamen genomen in zowel autonomie alsmedebewind, bij Koninklijk Besluit te vernietigen wegens strijd met het recht of hetalgemeen belang . Die laatste mogelijkheid leidt in bestuursrechtelijke kringnogal eens tot commotie , niet zozeer omdat men daarmee de hiërarchischeverhoudingen zou willen ontkennen , maar omdat het standpunt wordt gehuldigd dat slechts een rechter tot een dergelijke vernietiging over zou moetenkunnen gaan . De medebewindsvoorschriften hebben overigens als normatiefkader weinig betekenis en geven geen sturing aan de wijze waarop de verschillende overheden met elkaar om dienen te gaan .
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Hoofdstuk 7 biedt de 'waarborg ' van uniformiteit: de Grondwet lijkt het nietmogelijk te maken om tussen gemeenten en / of provincies te differentiërennaar bestuursinrichting, laat staan daar naar te streven . Voor differentiatienaar bevoegdheden blijkt in de praktijk weliswaar enige ruimte te bestaan ,
maar de Grondwet biedt daarvoor geen expliciete grondslag . De commissies - Bovens en -Van Aartsen hebben zich beziggehouden met de mogelijkheid en wenselijkheid om te differentiëren tussen gemeenten , gezien debehoefte om maatwerk te kunnen leveren . Differentiatie kan gemeenten bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om hun wettelijke taken uit te bestedenaan buurgemeenten .
Het karakter van het binnenlands bestuur in Nederland is dus weergegeven met de term gedecentraliseerde eenheidsstaat . Die term geeft aan deene kant exact weer, hoe het systeem is opgebouwd , maar is aan de anderekant ook verwarrend . Want in tegenstelling tot sommige andere landen , kentNederland geen vaste verhoudingen tussen de bestuurslagen . Taken kunnenverschuiven , evenals de financiën en de mate van beleidsvrijheid per taak .

5. Code Interbestuurlijke VerhoudingenIn 2013 spraken Rijk , provincies, gemeenten en waterschappen de Code Interbestuurlijke verhoudingen af. De code bevat afspraken tussen deelnemers dieeraan bijdragen dat er een goed samenspel ontstaat tussen de verschillendemedeoverheden , zodat ieder zijn verantwoordelijkheid in het bestel waar kanmaken . De code is geen afspraak tussen Rijk enerzijds en decentrale overheden anderzijds, maar een afspraak tussen alle vier de partners. Het uitgangspunt van de code is een zo groot mogelijke beleidsvrijheid voor de decentrale
overheden , financiering via de algemene uitkering , alleen de noodzakelijkeinterbestuurlijke informatie en verantwoording en vermindering van regels(deregulering en ontbureaucratisering). Voor interbestuurlijk toezicht geldtals uitgangspunt het kader zoals opgenomen in de Wet revitalisering generiektoezicht . Dit past bij het vertrouwensbeginsel dat tussen overheden geldt ,aldus de ondertekenende partners.
Bij nieuwe taken zal vanuit de uitgangspunten van de code ( 'decentraal watkan , centraal wat moet ') overlegd worden waar een taak het beste belegd kanworden . Ditzelfde geldt als door veranderingen in omgeving of vraagstukkener redenen zijn om de taakverdeling aan te passen .
Om de wederzijdse verantwoordelijkheden goed tot hun recht te laten komenhouden partijen zich aan de diverse afgesproken spelregels , zoals de IBI-spelregels over de noodzakelijkheid van informatie en de tijdigheid en kwaliteitervan . Bij de vormgeving van bestuurlijke arrangementen wordt getoetst of

57 IBI staat voor interbestuurlijke informatie.
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de regeling uitvoerbaar is . Omwille van een effectief beleid kan worden gekozen voor differentiatie in rijkssturing richting het decentrale niveau en maatwerk op decentraal niveau .
Overheden betrekken elkaar bij de ontwikkeling van nieuwe beleidsvoornemens en knelpunten die een andere overheidslaag raken op een dusdanigtijdstip dat de beleidsvoornemens nog kunnen worden aangepast . Na afronding van de voorstellen , waaronder (concept- )wet- en regelgeving volgt eenformele consultatietermijn van twee maanden .

6. Feitelijke bestuurlijke verhoudingenDe bestuurlijke verhoudingen zijn het resultaat van de organieke wetgeving( in Grondwet, Provinciewet en Gemeentewet, Financiële -verhoudingswet ),bijzondere wetgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot ruimtelijke ordening ,zorg , onderwijs) en afspraken (Code Interbestuurlijke Verhoudingen ). De feitelijke verhoudingen in het Nederlandse binnenlands bestuur verschillen in
de loop van de tijd . Zij zijn deels het gevolg van weloverwogen keuzes metbetrekking tot de inrichting van het binnenlands bestuur (bijvoorbeeld alsuitdrukkelijk sprake is van decentralisatiebeleid ), deels van de manier waaroptoezichthouders ( provincie , Rijk ) omgaan met hun bevoegdheden , deels ookvan tal van andere maatregelen van de wetgever. Al deze factoren zijn onderwerp van onderhandelingen tussen de bestuurslagen , bijvoorbeeld door hetsluiten van een Bestuursakkoord tussen de bestuurslagen . Decentrale beleidsvrijheid en het streven naar eenheid van beleid dan wel een identiek voorzieningenniveau in het hele land strijden voortdurend om de voorrang .
Er is , afgezien van een periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen door de Raad van State , geen periodiek mechanisme om de feitelijkebestuurlijke verhoudingen te analyseren .

7. Financiële verhoudingenDe Grondwet is summier ten aanzien van de financiële autonomie vanopenbare lichamen . Artikel 132 , zesde lid van de Grondwet geeft de formelewetgever de bevoegdheid te bepalen welke belastingen door provincies engemeenten kunnen worden geheven en de opdracht om de financiële verhouding van deze openbare lichamen tot het Rijk te regelen . De Grondwetgeeft geen inhoudelijke regels over het belastinggebied van deze openbarelichamen . Over de mogelijkheid tot ) belastingheffing door waterschappenbepaalt de Grondwet niets .
De financiële verhouding van provincies en gemeenten tot het Rijk is neergelegd in de Financiële verhoudingswet ( Fvw ). Deze wet stelt in artikel 3 , eerste lid , het Provinciefonds en het Gemeentefonds in . Daaruit kunnen ( grossomodo ) algemene uitkeringen ( artikel 6 e.v.) worden gedaan en specifieke
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uitkeringen ( artikel 15a e .. ) . De algemene uitkering wordt op grond van eenwettelijke verdeel systematiek , zoals vastgelegd in de artikelen 7 en 8 Fvw , verdeeld over gemeenten . Daarbij staat centraal de gedachte , dat gemeenten instaat moeten zijn om bij een gelijke belastingdruk een gelijkwaardig voorzieningen niveau te leveren . De gelden zijn niet geoormerkt en in beginsel vrijbesteedbaar . Gemeenten hebben hier bestedingsvrijheid in de zin dat ze overde uitgaven geen verantwoording aan het Rijk schuldig zijn.58 Ten aanzien vanspecifieke uitkeringen geldt , dat zij bestemd zijn voor de uitvoering van medebewindstaken ( artikel 15a Fvw ). Met specifieke uitkeringen wordt ook beoogdom meer gelijkheid tussen gemeenten tot stand te brengen . Het Rijk stuurtaldus de gemeenten in sterke mate.
De Fvw biedt in artikel 12 de mogelijkheid tot vergaande interventie in degemeentelijke autonomie . Een grondwettelijke verankering hiervan is achterwege gebleven . Dat de summiere regeling in de Grondwet tot problemen kanleiden , werd zichtbaar bij de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende -zaakbelasting ( OZB ) in december 2005. Veel gemeenten protesteerden ,nu door de beperking van hun belastinggebied de gemeentelijke autonomie' bedreigd ' werd . De VNG en enkele gemeenten maakten de gang naar derechter, die oordeelde dat een beroep op het EHLA niet kon slagen omdat hetHandvest niet een ieder verbindend is .
In algemene zin geldt dat voor de uitoefening van de autonome provinciale engemeentelijke taken bekostiging uit de vrij besteedbare inkomsten (belastingen en overige heffingen , algemene uitkering ) voor de hand ligt. Naarmate ermeer medebewind is ( en minder beleidsruimte ) en gemeenten daarom onvermijdbare uitgaven hebben , zal bekostiging via specifieke uitkeringen plaatsvinden . Uit artikel 108 , derde lid , van de Gemeentewet volgt dat de kosten ,verbonden aan de uitvoering van medebewind, door het Rijk aan de gemeenteworden vergoed . In combinatie daarmee geldt op grond van artikel 2 Fvw alsuitgangspunt , dat indien beleidsvoornemens van het Rijk leiden tot een wijzi
ging van de uitoefening van taken of activiteiten door provincies en gemeenten , met redenen omkleed en met kwantitatieve gegevens gestaafd , welke definanciële gevolgen van deze wijziging voor de provincies of gemeenten zijn .Tevens moet worden aangegeven via welke bekostigingswijze de financiëlegevolgen voor de provincies of gemeenten kunnen worden opgevangen .
De mate van beleidsvrijheid , dat wil zeggen de mogelijkheden van decentraleoverheden om zelf te kunnen beslissen over de inzet van hun middelen , iseen bepalend gegeven voor de financiële verhoudingen tussen het Rijk ende gemeenten . Decentrale overheden voelen zich daarin vaak beknot en er isvoortdurend discussie over de mate van beleidsvrijheid van decentrale over

58 Gemeenten hebben beleidsvrijheid voor zover niet door de wet wordt beperkt .
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heden . In de financiële verhoudingen komt de mate van beleidsvrijheid vooraltot uiting in de uitgaven op de beleidsterreinen cultuur en ontspanning , infrastructuur en gebiedsontwikkeling , en economische aangelegenheden , goedvoor ongeveer een derde deel van het gemeentefonds. Voor de andere beleidsterreinen - met name die gericht zijn op sociale voorzieningen , het waarborgen van de kwaliteit van het openbaar bestuur of openbare veiligheid - geldtdat de beleidsvrijheid beperkt is .
Factoren die de mate van beleidsvrijheid bepalen zijn : wet- en regelgeving( formele beleidsvrijheid ), maatschappelijke acceptatie van verschillen enfinanciële beleidsvrijheid ( deze staat onder druk en is relatief beperkt ) .
De financiële verhoudingen dienen in de eerste plaats de politiek bestuurlijkekeuzes te volgen zoals die in wet- regelgeving zijn vastgelegd . Het traditionele,juridische , scherpe onderscheid tussen autonomie en medebewind volstaatdaarbij niet als grondslag voor de bekostiging van decentrale taken . Wet- enregelgeving bepalen met name de taak en de beleidsdoelen . Bij de taak gaathet er om wat voor het bereiken van beleidsdoelen moet worden gedaan . Demate waarin de gemeente vrij haar beleidsdoelen en daarmee verbonden taakkan vaststellen , wordt bepaald door de mate waarin een gemeente zelf aanvullende regels kan stellen , gehouden is aan uitvoeringsregels of regels overbesluitvorming of vrij is te kiezen in samenwerking . Dit kan per beleidsterrein variëren van geheel vrij, wenselijk, dwingend tot verplicht. Naarmate debeleidsvrijheid minder ruim is luistert de verdeling nauwer .
Naarmate de formele beleidsvrijheid groter is , is de invloed van de maatschappelijke acceptatie op de ervaren beleidsvrijheid groter. Maatschappelijkeopvattingen over in hoeverre uitkomsten van het beleid mogen verschillen ,bepalen de ervaren beleidsvrijheid . Bij de maatschappelijke acceptatie vanverschillen tussen gemeenten gaat het primair om beginselen van gelijkheiden rechtszekerheid . Het is uiteindelijk een politieke weging of en in welkemate met de maatschappelijke acceptatie rekening moet worden gehoudenbij de verdeling van middelen .
Slechts een beperkt deel van de gemeentelijke uitgaven volgt uit volledigautonome beleidskeuzes. Het overgrote deel van de uitgaven vloeit voort uitpolitiek bestuurlijke keuzes, zoals die in nationale wet- en regelgeving zijnvastgelegd en / of uit rijksbeleid volgen . Een substantieel deel vloeit voort uitde keuze van gemeenten om vooral niet anders te zijn dan andere Nederlandse vergelijkbare gemeenten .



ROL NEMEN , RUIMTE GEVEN -ADVIES VAN DE RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR

8. Gemeenschappelijke regelingenDe Gemeentewet van 1851 kende in artikel 121 al de bepaling : ' Besturen vantwee ofmeer gemeenten kunnen gemeenschappelijke zaken , belangen, inrigtingen ofwerken na magtiging en goedkeuring van Gedeputeerde Staten regelen .'In artikel 122 Gemeentewet 1851 werd geregeld hoe een en ander moet worden bekostigd : ' De kosten , uit de in het vorig artikel bedoelde regeling voortvloeiende , worden door de kassen der betrokken gemeenten , naar belang datelke er bij heeft gedragen .'
Naast de hoofdstructuur van het binnenlands bestuur ( Rijk, provincies engemeenten ) laat de Grondwet in de artikelen 134 en 135 een zekere ruimtevoor de oprichting van andere verbanden : aanvullende structuren die zijn aante merken als vormen van territoriaal bestuur . De wetgever zelf kan andereopenbare lichamen instellen en hun taken /bevoegdheden en de samenstelling van hun besturen bepalen . Maar ook de openbare lichamen van de hoofdstructuur kunnen met inachtneming van de bepalingen van de ( organieke )Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) andere lichamen in het leven roepen en daaraan ter gemeenschappelijke behartiging taken /bevoegdheden

overdragen . In het eerste geval ( artikel 134 ) is sprake van openbare lichamen naast dehoofdstructuur omdat zij er los van staan , in het tweede geval (artikel 135 ) is sprakevan openbare lichamen die een afgeleide zijn van de hoofdstructuur omdat zij eruit voortkomen : zij worden bestuurd door afgevaardigden van de lichamen die henhebben ingesteld .
In beide gevallen is sprake van functioneel bestuur : openbare lichamen met eengesloten huishouding , zij vervullen dus uitsluitend de taken die de wet hen toekent .De hulpstructuren moeten het primaat van de hoofdstructuur respecteren , maar devraag is waar de grens ligt: wanneer heeft een niet tot de hoofdstructuur behorend
openbaar lichaam een zodanig
takenpakket uitvoert dat de positie van de tot de hoofdstructuur behorende lichamenin het gedrang komt .
Regionale samenwerking is dus al ruim 150 jaar oud , net zoals de discussie daarover.
Decentrale volksvertegenwoordigingen (gemeenteraden en provinciale staten ) vinden het lastig om te sturen op afstand en de bekostiging wordt als schimmig erva
ren : minder invloed , transparantie , controle , vertegenwoordiging en participatie enminder grip op budgetten en geldstromen . Samenwerking betekent dat je een deelvan jezeggenschap opgeeft voor een gezamenlijk doel dat via samenwerkingwordtbereikt. Dit kan spanning opleveren met de wens van decentrale volksvertegenwoordigingen om sturing te houden op wat er op afstand gebeurt . Toch is samenwerkingonlosmakelijk verbonden met het besturen van een gemeente of provincie en dus is
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democratische legitimiteit van samenwerking belangrijk. Maar veel van water in samenwerking gebeurt wordt beschouwd als minder democratisch gelegitimeerd . De interbestuurlijke samenwerking wordt dan teveel een wereldop zichzelf, zingt zich feitelijk los van het werk van de gemeenteraden en provinciale staten .
9. Bevoegdheid en verantwoordelijkheidHet staatsrechtrechtelijke vraagstuk van ministeriële verantwoordelijkheidhoudt in dat de Koning onschendbaar is en de minister verantwoordelijk is .De ( politieke) ministeriële verantwoordelijkheid bestaat sinds de Grondwetsherziening onder leiding van Thorbecke in 1848 , de parlementaire controle isin de praktijk ook van toepassing op het doen en laten van staatssecretarissen .Het vraagstuk van verantwoording en politiek vertrouwen speelt natuurlijkook op decentraal niveau .

De ministeriële verantwoordelijkheid betekent dat de minister voor al hetonder zijn leiding gevoerde beleid en voor alles wat door hem en onder zijnleiding wordt verricht , verantwoordelijk is ten opzichte van het parlement .Het gaat daarbij behalve om het eigen handelen om dat van de departementsambtenaren en de ambtenaren van andere rijksdiensten en van de oprijksniveau opererende bestuursorganen en hun ambtenaren voor zover deminister daaraan leiding geeft. De reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid is tegelijk beperkt tot wat de minister zelf doet , mag doen en watonder zijn leiding door anderen wordt gedaan . De minister kan alleen maarleiding geven voor zover hij ook bevoegdheden heeft . Staatsrechtelijk is hetuitgangspunt dat de minister dus slechts verantwoordelijk is voor zover zijnbevoegdheden reiken . Anders gezegd : ' zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid '. Dit adagium is herbevestigd in het rapport Steekhoudend ministerschap van de Commissie Scheltema .
Met name bij primaire taakvervulling door decentrale overheden speelt dezogenaamde stelselverantwoordelijkheid . De minister is eerst- en eindver
antwoordelijke voor het wettelijke systeem van bevoegdheden en , op hoofdlijnen , de organisatie van de uitvoering daarvan . Men spreekt ook wel vanindirecte verantwoordelijkheid . De minister moet de wettelijke en financiëlevoorwaarden scheppen waaronder ( in casu ) de decentrale overheden hun uitvoerings- en handhavingstaken naar behoren kunnen vervullen . De minister
is slechts verantwoordelijk voor het stelsel als zodanig ; het stelsel is ' goed 'wanneer de wet goed wordt uitgevoerd en gehandhaafd als individuen hunwerk binnen dat stelsel naar behoren doen . Het stelsel is ' niet goed ' wanneerondanks het goede functioneren van individuen de uitvoering en / of handhaving onder de maat is . In dat geval moet de minister gebruik maken van zijnbevoegdheid een wetsvoorstel in te dienen tot wijziging van het stelsel ofop andere wijze ( overleg, bestuurlijke druk) de uitvoering van het stelsel op
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hoofdlijnen weten aan te passen . Het is overigens nog niet zo gemakkelijk omin het algemeen aan te geven tot hoe ver de stelselverantwoordelijkheid reikten voor welke onderwerpen die bestaat . In elk geval heeft een minister zo'nverantwoordelijkheid als dat uit een wettelijke bepaling blijkt , maar soms kanook een beleidsnota of zelfs een kamerdebat de grondslag zijn . Ook bestaatdie verantwoordelijkheid uit het evalueren van wetten .
Hoewel de minister eerst- en eindverantwoordelijk is , behelst systeemverantwoordelijkheids9 per definitie een gedeelde verantwoordelijkheid . In hetsysteem dragen verschillende actoren verschillende verantwoordelijkhedenen hebben ze verschillende rollen . Zij leggen daarover vaak aan verschillendeinstanties formeel verantwoording af ( het parlement , een gemeenteraad ,een Raad van bestuur, een inspectie, klantenraden en / of nog andere ). Maarzij maken allemaal deel uit van het systeem , geen van hen staat er buiten oferboven . Dat betekent niet dat zij elk verantwoordelijk zijn voor het geheel ;ze hebben wel allen belang bij het geheel . Alleen door samenwerking engedeeld eigenaarschap kunnen resultaten worden geboekt. Zo is bijvoorbeeldde minister (samen met het parlement) verantwoordelijk voor de wetstekst,maar niet voor de wijze waarop deze in de praktijk wordt uitgevoerd . Zeker
niet als daarbij in de wet expliciet bevoegdheden en handelingsvrijheden bijanderen zijn belegd . De kwaliteit en de effectiviteit van het systeem hangendan mede af van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen . Daarbij is ook ruimte nodig voor al doendeleren , het steeds beter op elkaar afstemmen van werkprocessen en het makenvan effectieve afspraken . Controle richt zich daarbij niet alleen op de matewaarin planningsdoelstellingen worden behaald , maar ook op de voortgangvan het leerproces.

59 Vergelijk Raad voor het Openbaar Bestuur, De bestuurlijke verantwoordelijkheid voorsystemen , december 2016 .
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Kernbevindingen
Medebewind en autonomie
In de praktijk van het openbaar bestuurnemen medebewindstaken een grotereplaats in dat autonomie .

Medebewindstaken
Autonomie

Rijksoverheid2 Hiërarchie tussen overheden
De Grondwet spreekt niet van eenhiërarchie tussen binnenlandse overheden ,maar die is er in praktijk wel . Afsprakenhierover staan in de Code Interbestuurlijkeverhoudingen .

Provincie Provincie
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

3 Keuzes over inrichting binnenlandsbestuurVerandering in interbestuurlijkeverhoudingenDe feitelijke verho tussenbinnenlandse overheden verschillen doorde tijd heen, beïnvloed door drie factoren Manier waarop toezichthouders omgaanmet bevoegdheden
Andere maatregelen van de wetgever

Gemeentelijke opgavenDe financiële verhoudingen moetende politiek - bestuurlijke keuzes volgenzoals vastgelegd in wet- en regelgeving.
Het grootstedeel vangemeentelijkeuitgaven volgtuit nationaalbeleid

Gemeentenkiezen ervoor inhun uitgavenniet anders tezijn dan anderevergelijkbaregemeenten

Een klein deelvangemeentelijkeuitgaven volgtuit volledigeautonomekeuzes van degemeente zelfGemeentelijke uitgaven volgen uit :

Grondwettelijke structuur5 openbaar bestuurDe hoofdstructuur van het openbaarbestuur staat vast in de Grondwet, maardie laat ruimte voor de oprichting vanaanvullende structuren .

Openbarelichamenvan de hoofdstructuur
Inachtnemingvan de Wetgemeenschappelijkeregelingen(Wgr)

Oprichtinganderelichamen omtaken enbevoegdhedenaan over tedragen

6 Stelselverantwoordelijkheid SysteemverantwoordelijkheidBevoegdheid enverantwoordelijkheidNaast ministeriële verantwoordelijkheidspeelt het vraagstuk over verantwoordingook op decentraal niveau : zonderbevoegdheid geen verantwoordelijkheid .
Wettelijk systeemvan bevoegdhedenen uitvoering

In de praktijk dragen opverschillende niveausverschillende actorenverschillendebevoegdhedenMinister iseindverantwoordelijk Actoren zijn nietverantwoordelijk voor hetgeheel, maar hebben welbelang bij het



BIJLAGE IT ! Model voor gelijkwaardig partnerschap

1. In hoeverre heeft het Rijk een eigen beleidsambitie ?1 = geenszins ; 5 = in zeer hoge mate2. In hoeverre verplicht het Rijk de decentrale overheden totde samenwerking ? 1 = geenszins ; 5 = in zeer hoge mate3. In hoeverre dienen de decentrale overheden eigen middelen inte zetten ? 1 = geenszins ; 5 = in zeer hoge mate4. In hoeverre stelt het Rijk eisen aan de uitvoering ?1 = geenszins; 5 = in zeer hoge mate5. Hoe is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering verdeeld ?1 = het Rijk 100 % ; 5 = de decentrale overheden 100 %6. In hoeverre dienen decentrale overheden zich aan het Rijk teverantwoorden over bestedingen en resultaten ?1 = geenszins ; 5 = in zeer hoge mate
BeleidsambitieRijk

Verplichtkarakter Decentralemiddelen Eisen aanuitvoering Verantwoor- Verantdelijkheid woordinguitvoering aan Rijk
MIRT 3 1 1 5 1 5
RES 5 3 2 2 4 3
Regio Deals 3 1 3 2 5 3

3 1 3 3 3 1Gelijkwaardigpartnerschap inzuiverste vorm

Deze figuren zijn niet bedoeld als evaluatie van de vormen van interbestuurlijke samenwerking die in dit rapport besproken zijn , maar als illustratie bijhet model . De zes hier genoemde vragen kunnen het Rijk helpen invulling tegeven aan de eigen ambitie om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken . De Raad spreekt zich niet uit over het juiste ' antwoord op de vragen ; ditzijn politieke keuzes en het antwoord kan per situatie en onderwerp verschil
len . Het model geeft voor elk onderdeel aan wat - indien een gelijkwaardigpartnerschap wordt beoogd - in zijn meest zuivere vorm het meest passendeantwoord zou zijn . Daarmee presenteren we een ideaaltypisch model . Wanneer je interbestuurlijke samenwerking inricht, en je wilt dat doen in de vormvan een gelijkwaardig partnerschap, dan zou dit model als de default optie
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kunnen gelden . Er kunnen goede redenen zijn om van die default af te wijken , waarbij het van belang is om het gesprek daarover transparant en metargumenten onderbouwd te voeren . Daartoe en daarbij helpt dit instrument.

Beleidsambitie Rijk MIRT
Gelijkwaardig partnerschap( ideaaltype )Verantwoordingaan Rijk Verplichtkarakter

Verantwoordelijkheiduitvoering Decentralemiddelen
Eisen aan uitvoering
Beleidsambitie Rijk -RES

Gelijkwaardig partnerschap( ideaaltype)VerplichtkarakterVerantwoordingaan Rijk

Verantwoordelijkheiduitvoering Decentralemiddelen
Eisen aan uitvoering
Beleidsambitie Rijk Regio DealsGelijkwaardig partnerschap(ideaaltype)Verantwoordingaan Rijk Verplichtkarakter

Verantwoordelijkheiduitvoering Decentralemiddelen
Eisen aan uitvoering



BIJLAGE IV Lijst van geraadpleegde personen

Agrifood Capital René Peeren boom
Gemeente Bernheze Marieke Moorman
Gemeente Dokkum Johannes Kramer
Gemeente 's - Hertogenbosch Jack Mikkers
Gemeente Leeuwarden Alan LawsBert Wassink
Gemeente Purmerend Thijs Kroese
Gemeente Zaanstad Jan HammingAnnius HoornstraHerman Swen
Holwerd aan Zee Marco VerbeekJan Zijlstra
Interprovinciaal Overleg Henri Meijdam
Ministerie van BZK Paul GuldemondBoudewijn Steur
Ministerie van I &W Lilian van Aarsen
Ministerie van LNV Marc Hameleers
Nationaal Programma RES Bart van AalstKristel Lammers
Provincie Brabant Dirk - Jan HuismanGertjan KoolenChristophe van der Maat
Provincie Friesland Wim BoogholtAvine Fokkens
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