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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 

 

Aanleiding 

De zeven Noord-Groninger gemeenten1 overwegen de start van een herindelingsprocedure naar één 

nieuwe gemeente Hoogeland-Eemsdelta. De beweging van bestuurlijke opschaling brengt kansen en 

knelpunten met zich mee op de terreinen van kleinschaligheid, burgernabijheid, toegankelijkheid van 

bestuur en politiek en overheidsnabijheid.  

 

Kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen  

In deze notitie zijn kansen en knelpunten in beeld gebracht vanuit verschillende perspectieven en zijn 

oplossingsrichtingen geformuleerd voor het verzilveren van kansen en het ondervangen van 

knelpunten. In onderstaand overzicht zijn kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen samengevat 

weergegeven. 

 

Perspectief Kansen/knelpunten Oplossingsrichtingen 

Inwoners  - Vrees voor verlies van identiteit, 

eigenheid van kernen en 

gemeenschapszin 

- Vormgeven kernenbeleid, wijk-of 

dorpsgerichte aanpak, benutten eigen en 

elders opgedane ervaringen 

- Mogelijk maken van ontmoetingen 

- Minder formele aandacht voor 

burgerparticipatie, meer informele 

initiatieven van inwoners  

- Stimuleren en faciliteren initiatieven van 

inwoners, op basis van heldere rolverdeling 

tussen bewoners en overheden 

- Grotere gemeenten scoren hoger op 

‘participatieladder’ 

- Overheidsnabijheid organiseren voor 

Nederlands grootste gemeente qua 

oppervlakte en aantal kernen 

- Ontwikkelen van concept voor digitale 

dienstverlening, daarmee zelfredzaamheid 

inwoners stimuleren; speciale aandacht 

voor specifieke doelgroepen 

- Verdere implementatie van het concept 

‘Antwoord©’ 

- Naast gemeentehuis/klantcontactcentrum 

gebruikmaken van bestaande locaties 

(bijv. buurthuizen en bibliotheken) 

- Tevredenheid onder inwoners over 

dienstverlening blijvend monitoren  

- Benutten initiatieven als ‘Buurtpostbus’, 

WeHelpen.nl, ‘Vraag elkaar’ (lokale 

organisatie dienstverlening) en filosofie van 

Bol.com (‘we komen naar u toe’) 

Bestuur en  

politiek 

- Eén bestuur voor gebiedsopgaven en 

integrale afwegingen 

- Vermogen ontwikkelen om te kunnen 

schakelen tussen verschillende 

schaalniveaus (gebiedsopgaven op schaal 

van Hoogeland-Eemsdelta of groter versus 

maatwerk en menselijke maat voor 

opgaven in kernen en wijken)  

  

                                                           
1
 De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum.  
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Perspectief Kansen/knelpunten Oplossingsrichtingen 

Bestuur en  

Politiek – vervolg  

- Bestuur en politiek komen in andere 

verhouding te staan tot inwoners 

(minder politici en bestuurders op 

aantal inwoners) 

- Bewuste rolinvulling overheid en 

transparantie over rolkeuze voor matchen 

verwachtingen 

- Naast ruimte geven aan initiatieven 

van onderop (bottom up), sturen op 

resultaten op gebiedsdopgaven (top 

down) 

- Benutten ervaringen elders met 

dynamische netwerksamenwerking 

Ambtelijke 

organisatie 

- Groot denken, klein organiseren - Beweging van schaalvergroting benutten 

voor efficiencyslag ambtelijke organisatie 

- Kansen benutten om met 

schaalvergroting kwaliteitsslag van 

ambtelijke organisatie te realiseren  

- Gebiedsgericht werken en kernenbeleid 

op basis van gebiedsanalyses  

- Aanstellen gebiedsambassadeurs 

(vertegenwoordiger van bepaald gebied 

binnen de gemeente) en –regisseurs 

(ambtenaar) voor aanpakken bepaalde 

opgaven en betrekken energie en inzet 

van anderen; aanwijzen contact-

wethouders  

- Instellen dorpsraden en benutten 

bestaande netwerken en knooppunten 

tussen de inwoners 

- Speciale aandacht besteden aan dorpen 

of kernen waar sociale netwerkstructuur 

ontbreekt en aan zwakkere groepen met 

onvoldoende zelforganiserend vermogen  

Maatschappelijke 

partners, 

ondernemers/ 

bedrijfsleven 

- Opschaling naar één nieuwe 

gemeente zorgt voor meer 

gelijkwaardige verhouding met 

regionaal opererende partner 

- Samenwerking met maatschappelijke 

partners, ondernemers en bedrijven 

opnieuw vormgeven, helder en eenduidig 

aanspreekpunt inrichten binnen nieuwe 

gemeente 

- Ondernemerschap stimuleren op 

lokaal niveau 

- Het stimuleren van ondernemerschap 

dient nadrukkelijk onderdeel uit te maken 

van gebiedsgericht werken en 

kernenbeleid 

- Binnen nieuwe gemeente is hetzelfde 

beleid van toepassing (level playing field): 

Ondernemers/bedrijfsleven betrekken bij 

harmoniseren van beleid 
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Conclusies  

 

1. De beweging van bestuurlijke schaalvergroting vereist een gelijktijdige beweging van 

schaalverkleining en het organiseren van kleinschaligheid. 

2. De beweging naar kleinschaligheid sluit aan bij het huidige tijdsgewricht waarin andere 

bestuurlijke verhoudingen ontstaan tussen overheid, markt en samenleving en waarbij meer 

wordt verwacht aan burgerkracht en zelfredzaamheid. De overheid zal zich op een andere 

wijze moeten gaan verhouden tot inwoners, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. 

Los van de schaal van een gemeente vraagt de veranderende context waarin de overheid 

opereert van gemeenten dat zij nieuwe verbindingen en vormen van samenwerking 

organiseren met de samenleving.  

3. Het organiseren van kleinschaligheid is niet alleen afhankelijk van de schaal van de gemeente, 

maar vooral van de cultuur en de toegankelijkheid van bestuur en politiek. Kleinschaligheid is 

niet zozeer een dilemma, maar een keuze en een kwestie van bestuurlijke wil.  

4. Ervaringen binnen de huidige Noord-Groninger gemeenten laten zien dat we participatie en 

organiseren van burgernabijheid al stevig neerzetten in de afzonderlijke gemeenten. Het 

gebied is gewend te opereren vanuit eigen kracht. De tendens binnen het huidige tijdsgewricht 

van meer zelfredzaamheid is geworteld in onze samenleving. Ook elders in ons land zijn goede 

ervaringen opgedaan, aangevuld met kernenbeleid. Dit kunnen we versterken, uitbouwen en 

daarmee ook in de nieuwe bestuurlijk opgeschaalde gemeente krachtig en effectief 

vormgeven.  

5. Echter, er zijn geen ervaringen met dit thema opgedaan op de geografische schaal van het 

totaal van de Hoogeland-Eemsdelta-gemeenten, bestaande uit 80 kernen. Bij de vertaalslag 

van ervaringen elders dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de totale 

oppervlakte en het grote aantal kernen van de nieuw te vormen gemeente.  

6. Een opschaling naar één gemeente Hoogeland-Eemsdelta betekent dat bestuur, politiek en 

ambtelijke organisatie in een andere verhouding komen te staan tot inwoners, 

maatschappelijke partners en ondernemers (minder politici en bestuurders op het aantal 

inwoners), dat vraagt om een bewuste rolinvulling door de overheid en om transparantie over 

de rolkeuze om verwachtingen te matchen.  

7. Eén gemeente Hoogeland-Eemsdelta is een passende schaal voor een groot aantal relevante 

gebiedsopgaven. Tegelijkertijd is het nodig op en af te schakelen naar grotere en kleinere 

schaalniveaus. Dit vraagt om leiderschap en om specifieke competenties van bestuur, politiek 

en ambtelijke organisatie.  

8. Om met de beweging van opschaling een efficiencyslag en een kwaliteitsslag te kunnen 

realiseren, is het van belang tijdig te anticiperen op een herindeling en bepaalde taken of 

opgaven te benaderen vanuit de vraag: ‘Hoe zouden we dit doen als we één gemeente zijn?’ Dit 

kan veel tijd en energie besparen. 

9. Het is van belang inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers te betrekken, zowel bij 

het harmoniseren van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid, als bij het 

monitoren van tevredenheid over de dienstverlening door de gemeente.  

10. Specifieke doelgroepen en gebieden (zwakke groepen met onvoldoende zelforganiserend 

vermogen en dorpen of kernen waar sociale netwerkstructuur ontbreekt) vragen speciale 

aandacht.  
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1. INLEIDING 
 

 

1.1 Aanleiding 

 

De zeven Noord-Groninger gemeenten2 overwegen de start van een herindelingsprocedure naar één 

nieuwe gemeente Hoogeland-Eemsdelta. De zeven gemeenteraden hebben in december 2013 

besloten een verdieping uit te voeren op drie onderwerpen. Eén van de drie onderwerpen betreft de 

vraag hoe – naast de beweging van (bestuurlijke) opschaling – invulling gegeven kan worden aan het 

organiseren van kleinschaligheid, burgernabijheid en toegankelijkheid van bestuur en politiek. In elk 

van de zeven gemeenten krijgt deze betrokkenheid van de inwoners van onderop momenteel reeds 

in verschillende vormen gestalte. 

  

Enkele gemeenteraden hebben aangegeven dat, naast de Hoogeland-Eemsdelta-variant, één of meer 

andere varianten verdiept zouden moeten worden. Naar onze mening maakt dat voor de verdieping 

op dit onderwerp weinig verschil. In elke vorm van opschaling is het vraagstuk aan de orde op welke 

wijze in een groter verband vormgegeven dient te worden aan het organiseren van kleinschaligheid 

en van toegankelijkheid van bestuur en politiek. 

 

Eén gemeente Hoogeland-Eemsdelta heeft een inwonertal van circa 100.000 en een oppervlakte van 

circa 770 km² land. Deze nieuwe gemeente kan de voordelen van de grotere schaal benutten en zal 

er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat zij dichtbij haar inwoners blijft staan. Beide aspecten zijn van 

belang voor de opzet van de gemeentelijke dienstverlening.  

 

1.2 Doelstelling en opbouw notitie 

 

De beweging van opschaling brengt kansen en knelpunten met zich mee op de terreinen van 

kleinschaligheid, burgernabijheid en toegankelijkheid van bestuur en politiek. Doelstelling van deze 

notitie is deze kansen en knelpunten helder in beeld te brengen. In het tweede hoofdstuk van deze 

notitie zijn de kansen en knelpunten vanuit verschillende perspectieven nader uitgewerkt. Daarbij 

zijn voorstellen geformuleerd voor het verzilveren van kansen en het ondervangen van knelpunten. 

Met voorbeelden uit de huidige praktijk in Groningen en elders in ons land illustreren we mogelijke 

oplossingsrichtingen. De in deze notitie verwoorde inventarisatie van knelpunten en kansen en de 

illustraties van oplossingsrichtingen bieden zowel handvatten voor de Hoogeland-Eemsdelta-variant, 

als voor de andere varianten. In hoofdstuk drie zijn op basis van deze analyse de conclusies 

verwoord. In de laatste paragraaf van dit inleidende hoofdstuk lichten we enkele kernbegrippen 

nader toe. 

 

Voor de totstandkoming van deze notitie zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden en 

ervaringsdeskundigen. Het overzicht van gesprekspartners is als bijlage 1 bij deze notitie opgenomen. 

Bijlage 2 bevat het overzicht van geraadpleegde documenten. Als bijlage 3 is een overzicht 

opgenomen met enkele kerngegevens van de Hoogeland-Eemsdelta-gemeenten. Bijlage 4 bevat de  

rollen, die de burger in het participatieproces vervult.  

 

De tekst van deze notitie is op enkele plaatsen gelardeerd met citaten van gesprekspartners. We 

hebben gekozen voor het gebruik van citaten omdat deze uitspraken treffend weergeven hoe 

gesprekspartners bepaalde situaties ervaren. De citaten zijn cursief, in blauw weergegeven.  

  

                                                           
2
 De Marne, Bedum, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum.  



Kleinschaligheid en overheidsnabijheid  

Hoogeland-Eemsdelta-gemeenten 30 september 2014 

5 

 

Deze notitie dient als één van de bouwstenen voor het vervolgproces, waarin besloten moet worden 

over het al dan niet vervolgen van de herindelingsprocedure. De wet Arhi regelt het verloop van de 

procedure tot herindeling. Als tot herindeling besloten wordt, is één van de volgende stappen het 

opstellen van een dienstverleningsconcept. Daarin zal onder meer worden ingegaan op de concrete 

vormgeving van het kernenbeleid en de toegang tot en de kwaliteit van de gemeentelijke producten 

en diensten. Deze notitie schetst de hoofdlijnen van deze onderwerpen.  

 

1.3 Kernbegrippen 

 

In deze paragraaf lichten we enkele kernbegrippen toe. 

 

Het begrip kleinschaligheid houdt in dat op een beperkte schaal te werk wordt gegaan. In de context 

van Noord-Groningen heeft deze beperkte schaal betrekking op wijken (stedelijk gebied), dorpen of 

dorpskernen binnen de huidige Hoogeland-Eemsdelta-gemeenten.  

 

Burgernabijheid: In het onderzoeksrapport Quo vadis3 wordt het begrip ‘burgernabijheid’ als volgt 

geoperationaliseerd:  

• Interactieve besluitvorming door of met burgers (belangenbehartigers); 

• Informatie via burgers (communicatiekanaal); 

• Dienstverlening door burgers (verenigingsleven, buurtactiviteiten, welzijn, etc.); 

• Kwaliteit politieke infrastructuur (bij deze infrastructuur gaat het om het aantal mensen dat 

functioneert in het politieke stelsel maal de mate van activiteit van deze mensen).  

 

Het organiseren van kleinschaligheid en burgernabijheid past goed bij het huidige tijdsgewricht 

waarin andere bestuurlijke verhoudingen ontstaan. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid 

staan de laatste tijd sterk in de politieke belangstelling. De troonrede van 2013 stelde zelfs dat ‘de 

klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving’. Van de 

overheid wordt verwacht om ‘los te laten in vertrouwen’4, omdat inwoners heel goed en steeds meer 

in staat en bereid zijn initiatieven te ontplooien. Tegelijkertijd wordt vanuit de decentralisaties in het 

sociaal domein meer burgerkracht en zelfredzaamheid verwacht van inwoners. Daarnaast nopen de 

afnemende overheidsfinanciën ertoe zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen. Dat betekent dat 

overheden zich op een andere wijze (moeten gaan) verhouden tot inwoners, maatschappelijke 

partners en het bedrijfsleven.  

 

Bij overheidsnabijheid gaat het om het ontwikkelen van beleid dichtbij en in interactie met inwoners 

en om de organisatie van burgerparticipatie door de overheid. Een nabije gemeentelijke overheid 

houdt in dat politiek, bestuur en ambtelijke organisatie toegankelijk zijn voor de inwoners van de 

gemeente. De gemeente neemt een actieve houding aan en toont betrokkenheid bij initiatieven van 

inwoners. Raads- en collegeleden en ambtenaren gaan naar de mensen toe en onderhouden in 

buurthuizen contacten met inwoners, bewonersorganisaties of wijk- of dorpsraden. Bestuurders 

laten zien dat zij begrijpen wat er speelt en leeft onder de inwoners en dat zij in staat zijn “de 

signalen van buiten te vertalen in beleid”.  

  

                                                           
3
 Varianten voor een mogelijke inrichting van het openbaar bestuur van gemeenten (november 2013). 

 
4
 Raad voor het Openbaar Bestuur (december 2012). Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding 

tussen overheid, markt én samenleving. 
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2. KANSEN VERZILVEREN, KNELPUNTEN ONDERVANGEN 
 

 

2.1  Inleiding 

 

De beweging van opschaling brengt kansen en knelpunten met zich mee op de terreinen van 

kleinschaligheid, burgernabijheid en toegankelijkheid van bestuur. Dit hoofdstuk bevat de schets van 

deze kansen en knelpunten, gezien vanuit verschillende perspectieven. Allereerst komt het 

perspectief van de inwoners aan bod. Vervolgens beschrijven we de perspectieven van bestuur en 

politiek en dat van de ambtelijke organisatie. We besluiten dit hoofdstuk met kansen en knelpunten 

vanuit het perspectief van maatschappelijke organisaties, ondernemers en bedrijfsleven. In dit 

hoofdstuk zijn tevens voorstellen geformuleerd voor het verzilveren van kansen en het ondervangen 

van knelpunten.  

 

2.2 Inwoners 

 

In deze paragraaf schetsen we de kansen en knelpunten van opschaling, gezien vanuit het 

perspectief van inwoners. We gaan achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: 

a. Identiteit en gemeenschapszin. 

b. Betrokkenheid en participatie van inwoners. 

c. Nabijheid van de overheid. 

 

Ad a. Identiteit en gemeenschapszin 

 

Bestuurlijke schaalvergroting gaat veelal gepaard met de vrees voor verlies van identiteit, eigenheid 

van kernen en gemeenschapszin. Bij een herindeling vervallen oude gemeentegrenzen. Als de eigen 

gemeente opgaat in een groter geheel, vergt dat van inwoners dat zij zich opnieuw gaan identificeren 

met deze nieuwe gemeente. In verschillende gesprekken is hiervoor aandacht gevraagd. 

 

Identificatie met de woon- en leefomgeving is van belang voor een gevoel van verbondenheid en 

gemeenschapszin. Een sterk gevoel van verbondenheid draagt eraan bij dat inwoners zich willen 

inzetten voor hun gemeenschap en de eigen leefomgeving. De inwoners van de zeven Noord-

Groninger gemeenten laten in diverse vormen deze identificatie met de eigen omgeving zien. 

Gemeenschapszin van burgers en identiteit van kernen zijn echter niet afhankelijk van bestuurlijke 

grenzen.  

 

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn voorbeelden zichtbaar van gemeenten waarvan de 

afzonderlijke kernen een eigen identiteit vertonen en deze weten te bewaren na een herindeling. 

Een voorbeeld daarvan is de gemeente Súdwest-Fryslân en de samenwerking met de ‘Mienskip’. 

 

Súdwest-Fryslân en de Mienskip 

De gemeente Súdwest-Fryslân is een fusiegemeente die in 2011 is ontstaan na de fusie van vijf gemeenten
5
. 

Deze nieuwe gemeente is op dit moment qua oppervlakte de grootste gemeente in Nederland(433,09 km² 

land). Om toch de afstand tussen inwoner en bestuur klein te houden, heeft de gemeente besloten om de 

‘Mienskip’ (gemeenschap) centraal te stellen door middel van een wijk/dorpsgerichte aanpak.  

  

                                                           
5
 S. Staal (2012). Het kapitaal van Súdwest-Fryslân: scriptie over burgerparticipatie bij het onderhoud van de 

kapitaalgoederen in de gemeente Súdwest-Fryslân. 

 



Kleinschaligheid en overheidsnabijheid  

Hoogeland-Eemsdelta-gemeenten 30 september 2014 

7 

 

Súdwest-Fryslân hecht aan interactief bestuur samen met de Mienskip om het democratische draagvlak te 

versterken. Dat kan door bij beleidsontwikkeling en –uitvoering de kennis en kunde van burgers en de 

Mienskip aan te spreken, de belangen die er in de Mienskip zijn te erkennen en deze mee te laten wegen. Dit 

doet de gemeente met name door een sterk kernenbeleid te voeren en door het raadplegen van het 

maatschappelijk middenveld dat zich ge(her)organiseerd heeft in allerhande raden en verenigingen. 

 

Zoals dit voorbeeld laat zien, ligt er een belangrijke uitdaging (knelpunt èn kans) voor de nieuwe 

gemeente om gemeenschapszin te stimuleren en te faciliteren en een goed dorps- en kernenbeleid 

op maat te voeren. Daarbij is het van belang dat inwoners de ruimte krijgen om zelf mee te denken 

over de vormgeving van dit beleid en hen te bevragen op kwaliteiten en eigenschappen die typerend 

zijn voor de nieuwe gemeente, en waarmee zij zich kunnen identificeren. Daarbij mogen er 

onderlinge verschillen blijven; het is niet realistisch te verwachten dat inwoners van de nieuwe 

gemeente zich met deze grote gemeente zullen identificeren. Het is meer realistisch te verwachten 

dat inwoners zich (blijven) identificeren met de eigen kern en hun directe leefomgeving, waarmee zij 

verbonden zijn op basis van persoonlijke relaties en bijvoorbeeld via het verenigingsleven. In de 

huidige bestuurlijke context zijn mooie praktijkvoorbeelden te noemen van gemeenschapszin, 

waarmee kansen benut kunnen worden in een nieuwe bestuurlijke werkelijkheid. In veel van onze 

huidige gemeenten werken we namelijk al krachtig aan participatie en ook de beweging naar 

“overheidsparticipatie” is op veel plaatsen in gang gezet. Kernenbeleid, gebiedsregie, sociale teams 

en cocreatie worden inmiddels steeds meer ingezet. Een mooie basis dus om verder uit te bouwen 

de komende jaren. 

 

Belangrijke voorwaarde voor verbondenheid is dat mensen elkaar kennen. Hierin ligt een kans voor 

de gemeente. Deze kan inzetten op het mogelijk maken van ontmoetingen tussen inwoners. Zo 

activeer je mensen om bij te dragen aan de gemeenschap. 

 

Ad b. Betrokkenheid en participatie van inwoners 

 

Vanuit de overheid worden veel inspanningen gepleegd om burgerparticipatie te vergroten. Daarbij 

blijft het echter de vraag of de inspanningen er ook toe leiden dat inwoners inderdaad meer initiatief 

en verantwoordelijkheid nemen. Uit de monitor inwonerparticipatie (2013)6 blijkt dat –ondanks de 

verankering van burgerparticipatie in gemeentelijk beleid – er geen sprake is van ‘groeiende formele 

aandacht’ onder inwoners voor burgerparticipatie. Dat wil zeggen dat ondanks dat steeds meer 

gemeenten de mogelijkheid bieden aan inwoners om mee te beslissen door 

referendumverordeningen, er juist minder mensen gebruik maken van deze formele mogelijkheid tot 

participatie. Ook van verordeningen voor burgerinitiatieven wordt relatief weinig gebruik gemaakt.  

 

Tegelijkertijd zijn er juist meer burgerinitiatieven die op informele wijze aankloppen bij de gemeente. 

Dit laat zien dat er wel degelijk betrokkenheid is vanuit inwoners, maar dat zij zich moeilijk laten 

stimuleren door beleidsmiddelen. Van de gemeente vraagt dit aan te sluiten bij wat er in de 

samenleving al gebeurt en inwonerinitiatieven te stimuleren en te faciliteren. De gemeente Peel en 

Maas ontwikkelde hiervoor het concept van de Gouden Driehoek. 

 

  

                                                           
6
 Prodemos, David Bos, (februari 2014) Monitor Inwonerparticipatie 2013. Een inventarisatie van gemeentelijk 

beleid en activiteiten op het gebied van inwonerparticipatie. 
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Gemeente Peel en Maas en de Gouden Driehoek 

Peel en Maas is een gemeente die bestaat uit 11 kernen en ruim 40.000 inwoners. De gemeente werkt al sinds 

2000 vanuit het concept van de zelfsturende gemeenschap en dialoogsturing vanuit de Gouden Driehoek. Die 

dialoogsturing wil zeggen dat de overheid maatschappelijke partners, gemeenschappen (dorpen en kernen), 

bedrijven en kleinere sociale verbanden de ruimte laat om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de 

kwaliteit van hun eigen leven en leefomgeving. Dialoog tussen al deze partijen draagt bij aan de ontwikkeling 

van krachtige, intelligente sociale verbanden, zo is de ervaring van Peel en Maas. De gemeente voert hierin de 

regie samen met het Zorgkantoor Coöperatie VGZ. Volgens onderzoek van Movisie
7
 (2012) is Peel en Maas op 

het terrein van burgerparticipatie koploper in Nederland. 

 

De monitor inwonerparticipatie uit 2013 laat ook zien dat in grotere gemeenten inwoners hoger op 

de ‘participatieladder’ lijken te komen dan in kleine gemeenten. Grotere gemeenten laten het maken 

van beleid (coproduceren en meebeslissen) binnen bepaalde kaders, veel vaker over aan hun 

inwoners dan middelgrote en kleine gemeenten. Kleine gemeente komen vaak nog niet veel verder 

dan het informeren en raadplegen van hun inwoners. Overigens hebben we binnen onze huidige 

gemeenten al krachtige voorbeelden waarin participatie op effectieve wijze vorm krijgt. Hier ligt na 

de herindeling een kans voor de gemeente om binnen bepaalde kaders nog meer vorm te geven aan 

interactieve beleidsontwikkeling en om stappen te zetten op de ‘participatieladder’.  

 

Om inwonerinitiatieven op een juiste wijze te kunnen stimuleren en faciliteren, is het van belang te 

komen tot een heldere rolverdeling tussen inwoners en overheden en is het nuttig onderscheid te 

maken tussen bewonersinitiatieven en overheidsinitiatieven. De ontwikkeling van overheidssturing 

naar zelfsturing betekent dat het accent verschuift van overheidsinitiatieven naar 

inwonerinitiatieven. Van de overheid vraagt dit om ‘overlaten’, en niet om ‘overnemen’ (de 

initiatiefnemer blijft eigenaar van het initiatief), maar ook niet om ‘loslaten’. De overheid blijft, op 

gebieden waarvoor de overheid verantwoordelijk is, betrokken vanuit haar democratische legitimatie 

voor publieke belangen, in een kaderstellende en op kwaliteit toetsende rol. Bij ‘overlaten’ gaat het 

om ruimte geven aan initiatieven op basis van heldere kaders en deze te faciliteren, zonder het 

initiatief over te nemen. De initiatiefnemer blijft de eigenaar van het initiatief en is verantwoordelijk 

voor de realisatie ervan. In paragraaf 2.3 gaan we bij punt b. nader in op het belang van het bewust 

omgaan met rolkeuze en –invulling. 

 

Ad c. Nabijheid van de overheid 

 

In deze paragraaf gaan we nader in op de nabijheid van de overheid, vanuit het perspectief van de 

inwoners. Deze nabijheid krijgt invulling via de dienstverlening van de overheid aan haar inwoners. 

In de paragrafen 2.3 en 2.4 gaan we nader in op de nabijheid van de overheid vanuit het perspectief 

van bestuur & politiek en het perspectief van de ambtelijke organisatie.  

 

Zoals eerder opgemerkt betekent een herindeling naar één gemeente Hoogeland-Eemsdelta een 

opschaling naar een gemeente van circa 100.000 inwoners en een oppervlakte van circa 770 km2. 

Deze gemeente zou bestaan uit 80 kernen. Dat stelt bijzondere eisen aan het 

dienstverleningsconcept van de gemeente voor haar inwoners. Als relativerende kanttekening kan 

hierbij geplaatst worden dat het merendeel van de inwoners feitelijk weinig fysieke ontmoetingen 

heeft met de gemeente.  

                                                           
7
 https://www.movisie.nl/artikel/gemeente-peel-maas-koploper-burgerparticipatie 
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Toegankelijke, gebruiksvriendelijke en goed functionerende digitale dienstverlening is een cruciale 

voorwaarde bij een herindeling op deze schaal. Dit vereist dat het gehele gebied digitaal bereikbaar 

is. Een goede digitale verbinding (glasvezel) is ook cruciaal om in de toekomst nieuwe 

zorgarrangementen te kunnen bieden. 

 

Digitale dienstverlening stimuleert de zelfredzaamheid van inwoners. De inwoner kan op elk gewenst 

moment van de dag of week informatie inwinnen over vragen, verzoeken of meldingen. Digitale 

dienstverlening biedt kansen. Informatievoorziening en het leveren van diensten kunnen centraal en 

daarmee efficiënter geregeld worden. 

 

Aandachtspunt van digitale dienstverlening is dat bepaalde groepen, zoals ouderen, analfabeten, 

digibeten, of mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, moeite zullen hebben met het 

vinden en benutten van de digitale ingang bij de gemeente. Volgens de piramide van 

zelfredzaamheid gaat het hierbij om een relatief kleine groep: 85% van de inwoners redt zichzelf, 

12% heeft wat hulp nodig (te stimuleren door de gemeente) en 3% heeft zware ondersteuning nodig. 

Deze laatste categorie vraagt om effectieve samenwerking tussen de overheid en maatschappelijke 

partners voor het goed laten verlopen van de communicatie en het optimaal inrichten van de 

dienstverlening.  

 

Dat betekent onder andere bereikbaar zijn daar waar de vraag is, met gebruikmaking van bestaande 

accommodaties van instellingen (zoals bibliotheek, gezondheidscentra, dorps- of buurthuizen). 

De gemeente Molenwaard ontwikkelde hiervoor het dienstverleningsconcept ‘Molenwaard nabij’ en 

stelde hierbij niet zozeer de nieuwgevormde gemeente centraal (zoals ontstaan na de fusie op 

1 januari 2013), maar de dertien kernen binnen de gemeente Molenwaard. Daarmee is de opschaling 

van drie gemeenten naar één gemeente tegelijkertijd gepaard gegaan met een proces van 

schaalverkleining. 

 

Dienstverleningsconcept ‘Molenwaard nabij’
8
 

De gemeente Molenwaard is een plattelandsgemeente die ervoor gekozen heeft om af te zien van een fysiek 

gemeentehuis. Dit betekent dat gemeenteraad en college niet op een vaste locatie vergaderen.  

De gemeente ontwikkelde het dienstverleningsconcept ‘Molenwaard nabij’. Net als andere gemeenten heeft 

Molenwaard een klantcontactcentrum. Tegelijkertijd is het mogelijk om veel zaken buiten het gemeentehuis 

af te handelen, bijvoorbeeld in bibliotheken, dorps- of buurthuizen in één van de kernen. Inwoners kunnen er 

ook voor kiezen hun paspoort of rijbewijs thuis te laten afleveren. 

In elk dorp binnen de gemeente Molenwaard is een vorm van bewonersoverleg georganiseerd en elke kern 

ontwikkelt een eigen agenda. Dat kan een strategische, maar ook een operationele agenda zijn. Binnen het 

college zijn de kernen toegewezen aan de collegeleden. Molenwaard wil op basis van het concept 

“Molenwaard nabij” laten zien dat bestuurders begrijpen wat er speelt en leeft onder de inwoners. Niet alle 

wensen zijn in te vullen. Voor de gemeente is “nee” ook een antwoord. 

 

In de gesprekken is de oproep gedaan: “Zorg ervoor dat de dorpen het uitgangspunt zijn bij de 

herindeling. Zij samen vormen namelijk de gemeente.” 

 

  

                                                           
8 Dienstverleningsconcept ‘Molenwaard nabij’. 
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Initiatieven als de ‘Buurtpostbus’, het online platform www.WeHelpen.nl en ‘Vraag elkaar’ 

(meerdere Groninger gemeenten), laten zien dat het ook mogelijk is om dienstverlening lokaal te 

organiseren. Met deze initiatieven worden algemene dagelijkse levensbehoeften en zaken geregeld 

en worden inwoners dichter bij elkaar gebracht.  

 

Vanuit de overheid en binnen gemeenten is enkele jaren geleden gestart met het concept 

Antwoord©. Dit concept beoogt het realiseren van één herkenbaar en integraal loket voor alle 

overheidsvragen. De klant wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd. Het maakt niet uit welk 

kanaal (telefoon, balie, post en e-mail) de klant gebruikt, hij krijgt altijd antwoord en ongeacht het 

gekozen kanaal is dat steeds hetzelfde antwoord. Binnen de Hoogeland-Eemsdelta-gemeenten is de 

implementatie van dit concept in verschillende fases gerealiseerd, maar nog niet afgerond.  

 

In de praktijk blijkt overigens dat grote gemeenten aan dit concept beter invulling kunnen geven dan 

kleine of middelgrote gemeenten. Het recente onderzoek van Rijnconsult en Telengy bevestigt dit 

beeld9. 

 

Om de kwaliteit van dienstverlening in de nieuwe gemeente te borgen, is het belangrijk de 

tevredenheid van inwoners over de dienstverlening blijvend te monitoren. Zo kan de grotere 

gemeente toch voeling houden met de inwoners. Uit onderzoek10 naar de herindeling van 

Súdwest-Fryslân bleek dat de verminderde tevredenheid van inwoners over de dienstverlening 

mogelijk te maken heeft met de constatering dat inwoners nog niet goed bekend waren met de 

resultaten van het beleid van de nieuwe gemeente. Er ligt dus een kans voor de nieuwe Groningse 

gemeente om ervoor te zorgen dat over resultaten van beleid helder gecommuniceerd wordt richting 

de inwoners. 

 

2.3 Bestuur en politiek 

 

In deze paragraaf schetsen we de kansen en knelpunten vanuit het perspectief van bestuur en 

politiek. We gaan hierna achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: 

a. Eén bestuur voor gebiedsopgaven en integrale afwegingen. 

b. Bewuste rolinvulling door de overheid. 

c. Mogelijkheden van netwerksamenwerking. 

 

Ad a. Eén bestuur voor gebiedsopgaven en integrale afwegingen 

 

Herindeling naar een nieuwe gemeente vraagt om het harmoniseren van bestaand beleid en het 

ontwikkelen van nieuw beleid. De strategische agenda ‘Van Lauwersee tot Dollard tou’ (september 

2014) biedt hiervoor relevante aanknopingspunten. Deze agenda stelt de vraag aan de orde op welk 

schaalniveau een opgave en de oplossing daarvan speelt en welke meerwaarde een grotere 

gemeente hiervoor kan leveren.  

  

                                                           
9 Van Begrijpen naar Bepalen, van Bewegen naar Borgen, status implementatie e-overheid bij gemeenten 2014, 

Rijnconsult/Telengy, juli 2014. 

 
10

 PWC en Universiteit Tilburg, L. Schaap en L. van de Dool. (februari 2014). Evaluatie Súdwest-Fryslân. 

Herindeling en bestuurskracht. Eindrapport. 
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In deze strategische agenda zijn de verschillende onderdelen van de gebiedsopgaven gerangschikt 

naar het schaalniveau waarop zij inhoudelijk het beste kunnen worden aangepakt. Dit leidt tot het 

volgende beeld.  

 

Schema: Gebiedsopgaven en schaalniveaus uit: strategische agenda ‘Van Lauwersee tot Dollard tou’ 

(september 2014) 

 
Dit overzicht laat zien dat de schaal van één Hoogeland-Eemsdelta-gemeente het passende 

schaalniveau is voor de vier majeure uitdagingen en een groot aantal gebiedsopgaven en dat het 

tegelijkertijd nodig is op en af te schakelen naar andere schaalniveaus.  

 

Ad b. Bewuste rolinvulling overheid  

 

Een herindeling naar een gemeente Hoogeland-Eemsdelta gaat gepaard met een afname van het 

aantal politici per inwoner. Bestuur en politiek komen letterlijk en figuurlijk in een andere verhouding 

te staan tot haar inwoners. Er is minder direct contact mogelijk. Tegelijkertijd kan een grotere 

afstand in positieve zin bijdragen aan een meer zakelijke relatie tussen bestuur en bestuurden 

(wanneer in de huidige situatie deze relatie te ‘close’ kan zijn).  
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In dit verband is ook de bevinding van de Raad voor het openbaar bestuur van belang in het rapport 

‘Vertrouwen op democratie’ (februari 2010). In dit rapport komt aan de orde dat de kloof tussen 

burger en bestuur niet zozeer gaat om gebrek aan nabijheid en contact, maar om het verschil tussen 

“de politieke en de maatschappelijke realiteit – de manier waarop de politiek functioneert en de 

manier waarop mensen de werkelijkheid beleven”. In de samenleving zijn de gezagsverhoudingen 

weggevallen en maken mondige burgers deel uit van horizontale netwerken, maar “het politieke 

bestuur bleef functioneren als vanouds: langs verticale, hiërarchische lijnen”. 

 

Een beweging van opschaling vergt van bestuurders en politici dat zij heel bewust keuzes maken als 

het gaat om de rol die zij vervullen. De overheidsparticipatietrap van de Raad voor Openbaar Bestuur 

is hierbij behulpzaam11: 

• Loslaten. Wanneer de overheid een taak loslaat, heeft ze inhoudelijk noch in het proces enige 

bemoeienis. 

• Faciliteren. De overheid faciliteert het initiatief van elders als zij er belang in ziet om dat 

mogelijk te maken. 

• Stimuleren. Een trede hoger acht de overheid het wenselijk dat een interventie van de grond 

komt, maar de realisatie daarvan laat ze over aan anderen. Ze zoekt slechts naar 

mogelijkheden om die anderen in beweging te krijgen. 

• Regisseren. Wanneer de overheid kiest voor regisseren, betekent dat andere partijen een rol 

hebben maar dat de overheid er belang aan hecht wel de regie te hebben. 

• Reguleren. Bovenaan de trap staat het zwaarste instrument dat de overheid kan inzetten, 

namelijk regulering door wet- en regelgeving. Daarbij horen handhaving en bij overtreding 

sancties. 
 

Schematisch ziet de overheidsparticipatietrap er als volgt uit: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In paragraaf 2.2 zijn we reeds nader ingegaan op de rol van de overheid bij bewonersinitiatieven. Het 

faciliteren van bewonersinitiatieven vraagt om eenduidige kaders (inzet mag geen toeval zijn) en 

tegelijkertijd om ruimte voor maatwerk gezien de eigenheid van de verschillende dorpen, kernen of 

wijken.  

 

De overheidsparticipatietrap kan behulpzaam zijn voor bestuurders bij het maken van de afweging 

vanuit welke rol zij meerwaarde kunnen leveren voor initiatieven vanuit de samenleving. 

Transparantie over de rolkeuze is vervolgens van belang om verwachtingen te matchen.  

  

                                                           
11

 Raad voor het openbaar bestuur (december 2012) Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding 

tussen overheid, markt en samenleving. 
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Ad c. Mogelijkheden van netwerksamenwerking  

 

In het verlengde van de hiervoor uitgewerkte onderwerpen van burgerparticipatie en 

overheidsnabijheid, gaan we hier nader in op de mogelijkheden van netwerksamenwerking. 

De gebiedsopgaven, zoals beschreven in de strategische agenda en hiervoor genoemd onder punt a, 

vragen om een rol van de overheid hoog op de overheidsparticipatietrap.  

 

Terwijl tegelijkertijd het stimuleren en faciliteren van inwonerinitiatieven vraagt om rollen lager op 

deze trap. Dit vraagt een werkwijze van de gemeente van zowel bottom-up als top down; ruimte 

geven aan initiatieven van onderop en sturen op resultaten op de gebiedsdopgaven.  

 

De regio Achterhoek ontwikkelde voor deze werkwijze de vorm van een dynamische 

netwerksamenwerking, waarbij de innovatieve kracht en energie van inwoners, ondernemers en 

organisaties van de Achterhoek effectief worden benut. Onderstaand kader bevat een nadere 

toelichting van deze werkwijze.  

 

De Achterhoek doet het anders: Dynamische netwerksamenwerking  

De Regio Achterhoek constateert dat de complexiteit van de opgaven, de veelheid aan betrokken partijen en 

belangen en de nieuwe verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving vragen om een goed 

functionerende netwerksamenwerking.  

 

In een netwerksamenwerking zoeken actoren elkaar op om rondom specifieke opgaven met elkaar van 

gedachten te wisselen en resultaten te boeken. Netwerken hebben een dynamisch karakter, zijn wisselend in 

samenstelling en duurzaamheid, afhankelijk van de betreffende opgave. Het open staan voor partners van 

binnen èn van buiten de Achterhoek, voor het uitwisselen en beschikbaar stellen van kennis, informatie en 

(ervarings)expertise, staat bij netwerksamenwerking centraal.  

Netwerksamenwerking komt niet vanzelf tot stand, het vereist een proactieve houding van alle betrokken 

actoren, gerichte sturing binnen de overeengekomen focus op de urgente opgaven en heldere afspraken over 

de onderlinge rolverdeling. 

Om de opgaven aan te pakken, zoekt de regio Achterhoek aansluiting bij initiatieven waar energie op zit en 

gaan de betrokken gemeenten na welke toegevoegde waarde zij kunnen leveren. Samengevat gaat het bij 

netwerksamenwerking om het volgende: 

• Zoeken naar energie. 

• Samenwerking door mensen die wat willen (coalitions of the willing) in plaats van organisaties. 

• Samenwerking rondom een specifieke opgave. 

• Inzet op basis van kwaliteit en competenties in plaats van op basis van functies of posities. 

• Niet redeneren vanuit functies, maar vanuit toegevoegde waarde. 

• Van goed plan naar eerlijk verhaal. 

• Van maakbaarheid van de samenleving, naar een samenleving die zelf vorm geeft aan haar toekomst. 

 

Ook in de gesprekken is aandacht gevraag voor dit onderwerp: “Maak de omvorming van 

systeemdenken naar netwerkdenken expliciet onderdeel van het hele proces. Investeer daar in.” 

“De samen te smelten gemeenten hebben allen een geheel eigen identiteit die kenmerkend is en die 

ook in de nieuwe gemeente (h)erkend moet worden. Het is van belang aan te sluiten bij de energie 

van de dorpen. Daar zit de motor.” 

 

  



Kleinschaligheid en overheidsnabijheid  

Hoogeland-Eemsdelta-gemeenten 30 september 2014 

14 

 

2.4 Ambtelijke organisatie 

 

In deze paragraaf benaderen we de vraag van organiseren van kleinschaligheid en overheidsnabijheid 

vanuit het perspectief van de ambtelijke organisatie. In deze paragraaf gaan we nader in op het 

belang van ‘Groot denken en klein organiseren’. 

 

Groot denken, klein organiseren 

 

Efficiencywinst en kwaliteitsslag 

Schaalvergroting biedt mogelijkheden om effectiviteit, kwaliteit en professionaliteit van de 

dienstverlening beter te organiseren. Kwetsbaarheid van huidige ambtelijke organisaties wordt 

hiermee ondervangen. Er ontstaat een gemeente die ook op de lange termijn de taken goed aan kan.  

Een grote gemeente geeft meer massa aan producten en diensten die worden afgenomen, en dat 

levert schaalvoordelen op, bijvoorbeeld bij inkoop.  

De ervaring van buurgemeente Oldambt heeft geleerd dat het met een herindeling goed mogelijk is 

efficiencywinst te realiseren en tegelijkertijd een kwaliteitsslag gemaakt kan worden.12 

 

In de gesprekken is over de nieuw te vormen gemeente het volgende opgemerkt: “Er moet in de 

nieuw te vormen gemeente samenhang zijn tussen een stevige, rationeel zakelijke organisatie 

enerzijds en nabijheid en betrokkenheid anderzijds.” 

 

Kernenbeleid 

Zoals eerder opgemerkt bij het overzicht met de gebiedsopgaven is het voor de heringedeelde 

gemeente nodig tegelijkertijd op en af te schakelen naar grotere en kleinere schaalniveaus. De 

nieuwe gemeente geldt als denk- en referentiekader. Algemeen beleid wordt op het schaalniveau 

van de nieuwe gemeente ontwikkeld, waarbij aandacht moet zijn voor behoeften binnen specifieke 

gebieden, dorpen en kernen. Dit betekent dat de basis voor beleidsontwikkeling en de uitvoering van 

projecten ligt in gebiedsanalyses. We noemen dit gebiedsgericht werken of kernenbeleid. 

 

Het kernenbeleid betekent aandacht voor de specifieke kracht of specifieke omstandigheden van 

afzonderlijke kernen. Deze zijn het vertrekpunt voor beleid en uitvoering. Aansluiten op initiatieven 

vanuit de leefgemeenschap is daarbij de crux. Het mandateren van kernen in bevoegdheden of geld 

(of in combinatie) om die kracht (verder) te ontwikkelen, kan hiervan onderdeel zijn, evenals het 

openstellen van het gemeentelijk netwerk of het bieden van meedenkkracht aan initiatiefnemers. 

 

Gebiedsambassadeurs en –regisseurs  

Er zijn verschillende visies op hoe het beste invulling gegeven kan worden aan lokale organisatie en 

uitvoering (en input) van en voor het gemeentelijk beleid. Een van de mogelijkheden is het 

decentraal beleggen van verantwoordelijkheden bij gebiedsambassadeurs, die samenwerken met 

gebiedsregisseurs. De gebiedsambassadeur heeft als voornaamste taak de leefbaarheid in een gebied 

te bevorderen. De gebiedsregisseur is een ambtenaar die op meerdere beleidsthema’s, die relevant 

zijn voor het betreffende gebied, actief is. De ambassadeur en regisseur verbinden zich gezamenlijk 

aan een bepaald onderwerp of aan een bepaalde opgave en betrekken energie, enthousiasme en 

inzet van anderen.  

  

                                                           
12

 Gemeente Oldambt (2012). Oldambt in de regio: visie op bestuurskracht en bestuurlijke schaalvergroting in 

de provincie Groningen. 
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Ook kan er voor bepaalde gebieden of voor bepaalde kernen contactwethouders aangewezen 

worden die regelmatig afstemmen met de gebiedsambassadeurs en -regisseurs. Het voordeel van 

het instellen van een gebiedsambassadeur is dat deze nauw verbonden is met de inwoners die hij of 

zij representeert, waardoor de ambassadeur een goede schakel (makelaarsfunctie) kan vormen 

tussen de inwoners enerzijds en de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente 

anderzijds. Deze gebiedsambassadeur heeft ook een belangrijke signaalfunctie richting de gemeente. 

 

De gebiedsregisseur kan samenwerken met een sociaal team en een stads- of dorpsbeheerteam voor 

het onderhoud van de openbare ruimte of andere taken. In de DAL-gemeenten zijn er bijvoorbeeld 

experimentele doe-teams actief die de decentralisaties in het sociaal domein integraal oppakken 

vanuit de vragen van de cliënt. Zij werken decentraal, dichtbij de burgers. Ervaringen met deze teams 

kunnen breder worden benut.  

 

Over de houding en het gedrag van de gemeente (de gebiedsregisseur) is in de gesprekken het 

volgende opgemerkt. “Het is belangrijk dat de gemeente laagdrempelig is, de dialoog opzoekt en 

hoort wat de inwoners echt willen. Dat betekent helder communiceren, afspraken nakomen en ook 

als er geen nieuws te melden is, toch in contact blijven.” 

 

Dorps/wijkraden 

Een andere manier om invulling te geven aan lokale organisatie en uitvoering van beleid is het 

instellen van dorps/wijkraden. Op verschillende plaatsen in Groningen is hier reeds de nodige 

ervaring mee opgedaan. In het onderzoeksrapport Quo vadis13 stellen de onderzoekers dat een 

budget voor dergelijke raden een katalysator kan zijn om activiteiten te starten.  

 

Waar weinig sociaal kapitaal is, kunnen dorpsraden helpen om inwoners te activeren. Daarbij dienen 

de dorpsraden zelf de ruimte te krijgen om activiteiten en initiatieven te ontplooien. Binnen de 

huidige gemeenten wordt hier al ervaring mee opgedaan. Het is niet realistisch om te verwachten 

dat de dorpsraden in staat zijn complexe (sociale) problemen op te lossen. Ze dienen ook niet het 

gevoel te krijgen dat van bovenaf bepaalde taken opgelegd worden. Participatie kan niet worden 

afgedwongen, maar samenwerking kan wel worden gezocht en gestimuleerd. 

 

Er zijn enkele mogelijke knelpunten verbonden aan gebiedsgericht werken en kernenbeleid.  

• In de eerste plaats ontbreekt het in sommige kernen of dorpen aan de sociale 

netwerkstructuur voor het effectief dragen van het decentraal te organiseren beleid. In 

sommige kernen of dorpen is het bijvoorbeeld lastig om vrijwilligers te vinden, terwijl er in 

andere kernen veel makkelijker aangesloten kan worden bij het aanwezige sociaal kapitaal.  

• Ten tweede moet de gemeente oog blijven houden voor zwakkere groepen. Deze beschikken 

niet vanzelfsprekend over zelforganiserend vermogen. Voor deze doelgroep blijft stimulans en 

ondersteuning vanuit de gemeente noodzakelijk, bijvoorbeeld door het instellen van een 

dorpsraad, zoals hiervoor vermeld.  

• Ten derde is het van belang dat de vertegenwoordigers van het dorp of de dorpskern goed op 

de hoogte zijn en blijven van de gemeentelijke plannen, zodat zij inderdaad als een makelaar 

naar twee kanten kunnen opereren.  

  

                                                           
13

 Varianten voor een mogelijke inrichting van het openbaar bestuur van gemeenten (november 2013). 
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• Ten vierde moet rekening worden gehouden met de manier waarop de gebiedsambassadeur 

gekozen wordt; dorpen en wijken kennen een veelheid aan leefstijlen en herbergen een 

diversiteit aan belangen, culturen, beroepsgroepen en levensfasen. Er moet gezorgd worden 

voor een juist mandaat en draagvlak van de gebiedsambassadeur. 

• Tot slot is een mogelijk nadeel van een gebiedsambassadeur dat deze een nieuwe 

hiërarchische laag vormt tussen inwoner en gemeente. In plaats daarvan kan de gemeente ook 

meer uitgaan van bestaande netwerken en knooppunten tussen de inwoners, waarbij de 

gemeente kan aansluiten. 

 

Oude IJsselstreek: De kracht van de samenleving en samenwerking met buurgemeenten 

De gemeente Oude IJsselstreek heeft het principe: ‘u vraagt, wij draaien’ losgelaten. Deze gemeente gaat uit van 

de kracht van de samenleving en het als gemeente de samenleving helpen zoveel mogelijk zelf te doen: Bij elk 

vraagstuk kijken wie kan bijdragen aan de oplossing. De gemeente verandert daardoor in een netwerkorganisatie. 

Er blijft een kleine kern over met een aantal teams dat met andere organisaties in de regio samenwerkt en 

daarnaast wordt gewerkt met een flexibele schil. Gevolg van deze opzet is dat beleid kan worden gemaakt in een 

aangrenzende gemeente, terwijl een team in de eigen gemeente de belastingen voor alle omliggende gemeenten 

int. De gemeente is opgedeeld in zes gebieden met elk een eigen ‘gebiedsmakelaar’ die de verbindende schakel 

vormt tussen de bewoners en de gemeentelijke organisatie. Elke kern en elke wijk krijgt een basisniveau voor 

beheer en onderhoud aangeboden; willen de inwoners meer, dan moeten ze dat zelf regelen –noaberschap – of 

extra betalen. En vertaald naar de nieuwe gemeentelijke organisatie: Alle medewerkers worden herplaatst, maar 

er wordt niet langer gewerkt met functiebeschrijvingen, maar met een ‘rollenboek waarin de rolbeschrijvingen 

staan die passen bij werken in een netwerksamenleving: leider, strateeg, realisator, regisseur/makelaar, adviseur, 

dienstverlener en ondersteuner.  

 

2.5 Maatschappelijke partners, ondernemers en bedrijfsleven 

 

Met een herindeling naar één gemeente Hoogeland-Eemsdelta verandert ook de relatie tussen de 

overheid en het maatschappelijk middenveld, ondernemers en het bedrijfsleven. Kansen en 

knelpunten vanuit dit perspectief komen in deze paragraaf aan de orde.  

 

We gaan hierna nader in op de volgende onderwerpen:  

a. Gelijkwaardigheid met regionaal opererende partners  

b. Ondernemerschap stimuleren op lokaal niveau  

 

Ad a. Gelijkwaardigheid met regionaal opererende partners 

 

De commissie ‘Bestuurlijke Toekomst Groningen’ constateerde in haar rapportage ‘Grenzeloos 

Gunnen’ (februari 2013) dat de omgeving van de gemeenten in Groningen in de afgelopen periode 

enorm is veranderd. Waterschappen, onderwijs- en kennisinstellingen, zorgorganisaties en het 

bedrijfsleven hebben te maken gehad met bestuurlijke fusies en (inter)nationale samenwerking 

waardoor hun denken en handelen op een ander schaalniveau plaatsvindt dan dat van de huidige 

gemeenten. De huidige gemeenten zijn daardoor nauwelijks gesprekspartner voor grotere publieke 

of private ondernemingen, waardoor sociale en (ruimtelijk-)economische innovatie alleen maar op 

beperkte deelgebieden en met een select aantal partijen zoals de gemeente Groningen, de provincie, 

waterschappen en enkele grote instellingen (UMCG, RUG, Hanzehogeschool, waterschappen) en 

bedrijven van de grond komt. Dit betekent dat de potentie aan innovatiekracht in Groningen nooit 

volop tot ontwikkeling gebracht kan worden, aldus ‘Grenzeloos Gunnen’.  
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Opschaling van de Hoogeland-Eemsdelta-gemeenten naar één nieuwe gemeente betekent een meer 

gelijkwaardige verhouding met regionaal opererende partners. Voor deze partners betekent een 

herindeling dat zij één helder aanspreekpunt hebben en dat zij niet langer zaken hoeven te doen met 

meerdere kleinere gemeenten.  

 

Ad b. Ondernemerschap stimuleren op lokaal niveau 

 

Het overzicht van gebiedsopgaven en schaalniveaus, zoals opgenomen in paragraaf 2.3, laat zien dat 

het stimuleren van ondernemerschap aandacht vraagt op lokaal niveau. Verbondenheid tussen de 

lokale middenstand en kleine gemeenten is vaak vanzelfsprekend. Connecties zijn organisch gegroeid 

en persoonlijk van aard.  

 

Het stimuleren van ondernemerschap op lokaal niveau verdient nadrukkelijk een plaats in het 

gebiedsgericht werken en het kernenbeleid, zoals hiervoor uitgewerkt. Voor ondernemers is het 

belangrijk een vast aanspreekpunt binnen de gemeente te hebben. 

 

Voordeel van schaalvergroting voor lokale ondernemers is dat voor alle ondernemers en bedrijven 

binnen de nieuwe gemeente hetzelfde beleid van toepassing zal zijn. Hierdoor wordt er een level 

playing field gecreëerd. In dit harmoniseren van beleid ligt ook een grote kans voor de nieuwe 

gemeente. Uit onderzoek naar de herindeling van Súdwest-Fryslân is naar voren gekomen dat het 

belangrijk is om bij het harmoniseren van beleid, het bedrijfsleven goed te betrekken. Dit versnelde 

het proces van harmonisatie en vergrootte de tevredenheid van de ondernemers.  
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3. CONCLUSIES 
 

 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken zijn de volgende conclusies te formuleren.  

 

1. De beweging van bestuurlijke schaalvergroting vereist een gelijktijdige beweging van 

schaalverkleining en het organiseren van kleinschaligheid. 

 

2. De beweging naar kleinschaligheid sluit aan bij het huidige tijdsgewricht waarin andere 

bestuurlijke verhoudingen ontstaan tussen overheid, markt en samenleving en waarbij meer 

wordt verwacht aan burgerkracht en zelfredzaamheid. De overheid zal zich op een andere 

wijze moeten gaan verhouden tot inwoners, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. 

Los van de schaal van een gemeente vraagt de veranderende context waarin de overheid 

opereert van gemeenten dat zij nieuwe verbindingen en vormen van samenwerking 

organiseren met de samenleving. 

 

3. Het organiseren van kleinschaligheid is niet alleen afhankelijk van de schaal van de gemeente, 

maar vooral van de cultuur en de toegankelijkheid van bestuur en politiek. Kleinschaligheid is 

niet zozeer een dilemma, maar een keuze en een kwestie van bestuurlijke wil.  

 

4. Ervaringen binnen de huidige Noord-Groninger gemeenten laten zien dat we participatie en 

organiseren van burgernabijheid al stevig neerzetten in de afzonderlijke gemeenten. Het 

gebied is gewend te opereren vanuit eigen kracht. De tendens binnen het huidige tijdsgewricht 

van meer zelfredzaamheid is geworteld in onze samenleving. Ook elders in ons land zijn goede 

ervaringen opgedaan, aangevuld met kernenbeleid. Dit kunnen we versterken, uitbouwen en 

daarmee ook in de nieuwe bestuurlijk opgeschaalde gemeente krachtig en effectief 

vormgeven.  

 

5. Echter, er zijn geen ervaringen met dit thema opgedaan op de geografische schaal van het 

totaal van de Hoogeland-Eemsdelta-gemeenten, bestaande uit 80 kernen. Bij de vertaalslag 

van ervaringen elders dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de totale 

oppervlakte en het grote aantal kernen van de nieuw te vormen gemeente.  

 

6. Een opschaling naar één gemeente Hoogeland-Eemsdelta betekent dat bestuur, politiek en 

ambtelijke organisatie in een andere verhouding komen te staan tot inwoners, 

maatschappelijke partners en ondernemers (minder politici en bestuurders op het aantal 

inwoners), dat vraagt om een bewuste rolinvulling door de overheid en om transparantie over 

de rolkeuze om verwachtingen te matchen.  

 

7. Eén gemeente Hoogeland-Eemsdelta is een passende schaal voor een groot aantal relevante 

gebiedsopgaven. Tegelijkertijd is het nodig op en af te schakelen naar grotere en kleinere 

schaalniveaus. Dit vraagt om leiderschap en om specifieke competenties van bestuur, politiek 

en ambtelijke organisatie.  
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8. Om met de beweging van opschaling een efficiencyslag en een kwaliteitsslag te kunnen 

realiseren, is het van belang tijdig te anticiperen op een herindeling en bepaalde taken of 

opgaven te benaderen vanuit de vraag: ‘Hoe zouden we dit doen als we één gemeente zijn?’ Dit 

kan veel tijd en energie besparen. “Begin nu al met het samen oppakken van onderwerpen tot 

2018, in plaats van als gemeente nog alleen zaken op te pakken.”  

 

9. Het is van belang inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers te betrekken, zowel bij 

het harmoniseren van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid, als bij het 

monitoren van tevredenheid over de dienstverlening door de gemeente.  

 

10. Specifieke doelgroepen en gebieden (zwakke groepen met onvoldoende zelforganiserend 

vermogen en dorpen of kernen waar sociale netwerkstructuur ontbreekt) vragen speciale 

aandacht.  

 

“Er is in wezen sprake van een paradigmashift. Pas op om met nieuwe blauwdrukken te komen. 

Communiceer haalbare doelen en organiseer een organisch proces waarin netwerken kunnen 

ontstaan en bloeien. Bied ruimte voor het doorontwikkelen en inpassen van nieuwe goede 

ervaringen.” 
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Bijlage 1: Overzicht gesprekspartners 

 

 

Jan Boer en Vicevoorzitter en beleidsmedewerker  

Nienke Vellema Vereniging Groninger Dorpen 

 

Wybe Cnossen  Voorzitter Raad van Bestuur Elker/Poortje 

 

Herwil van Gelder  Wethouder De Marne 

 

Hennye Hoekstra en  

Marike Hegeman  Griffiers Eemsmond en De Marne 

 

Lise Jans  Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen 

 

Sjoerd Joustra en Gemeente Súdwest Fryslân 

Johan Krul 

 

Gert Krijgsman en  

Henk Lingeman   Gemeente Molenwaard 

 

Frans Musters  Directievoorzitter Rabobank Noord Groningen 

 

Rika Pot  Burgemeester Appingedam 

 

Hilde van Ree  Directeur/bestuurder Woonstichting Groninger Huis 

 

Hetteke Videler  Gemeente Oude IJsselstreek 
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Bijlage 2: Overzicht geraadpleegde documenten 

 

 

Berenschot (juni 2014). Groningen verbindt Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7. 

 

D. Bos. Prodemos (februari 2014). Monitor Inwonerparticipatie 2013. Een inventarisatie van 

gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van inwonerparticipatie. 

 

Commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen (februari 2013). Grenzeloos Gunnen; Advies over de 

maatschappelijk urgente vernieuwing van de bestuurlijke organisatie en de bestuurscultuur in 

Groningen.  

 

Gemeente Molenwaard: Dienstverleningsconcept ‘Molenwaard nabij’. 

 

Gemeente Oldambt (2012). Oldambt in de regio: visie op bestuurskracht en bestuurlijke 

schaalvergroting in de provincie Groningen. 

 

Lunsing, J.R., M. Herweijer. StiBaBo (18 november 2013). Quo Vadis; Varianten voor een mogelijke 

inrichting van het openbaar bestuur van gemeenten. 

 

Ministerie van BZK (mei 2009); M. Leyenaar; De burger aan zet: vormen van burgerparticipatie: 

inventarisatie en evaluatie. 

 

Ministerie van BZK (2013). De doe-democratie. Kabinetsnota ter stimulering van een vitale 

samenleving. 

 

Movisie (4 juni 2012). Gemeente Peel en Maas koploper burgerparticipatie.  

 

Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (juni 2013): terugtreden is vooruitgang. 

 

Raad voor het openbaar bestuur(februari 2010). Vertrouwen op democratie. 

 

Raad voor het openbaar bestuur (december 2012). Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe 

verhouding tussen overheid, markt en samenleving. 

 

Regio Achterhoek. Uitvoeringsagenda Achterhoek (2 juli 2014). “D’ran! Stappen zetten, gewoon 

doen!”. 

 

Rijnconsult en Telengy (juli 2014). Van Begrijpen naar Bepalen, van Bewegen naar Borgen, status 

implementatie e-overheid bij gemeenten 2014. 

 

L. Schaap en L. van de Dool. PWC en Universiteit Tilburg (februari 2014). Evaluatie Súdwest-Fryslân. 

Herindeling en bestuurskracht. Eindrapport. 

 

Sociaal en Cultureel Planbureau (maart 2014). Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning 

van ontwikkelingen in burgerparticipatie. 
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S. Staal (2012). Het kapitaal van Súdwest-Fryslân: scriptie over burgerparticipatie bij het onderhoud 

van de kapitaalgoederen in de gemeente Súdwest-Fryslân. 

 

Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (2012). Vertrouwen in Burgers. 

Enno Zuidema Stedebouw (september 2014). ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’, Strategische agenda.  

 
Diverse notities over burgerparticipatie van de zeven Noord-Groninger gemeenten. 
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Bijlage 3: Kerngegevens Hoogeland-Eemsdelta-gemeenten 
 

Gemeente Inwoneraantal (2013) 1) Oppervlakte (km
2
) 2) Totaal aantal kernen 3) 

Eemsmond 15.928 189,63 15 

Winsum 13.850 101,09 14 

De Marne 10.209 167,45 21 

Loppersum 10.196 111,2 18 

Bedum 10.494 44,58 4 

Delfzijl 25.698 132,47 7 

Appingedam 12.064 23,84 1 

Totaal in  

huidige situatie 
98.439 770,26 80 

1) Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, peildatum: 1 januari 2014. 

2) Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, peildatum: januari 2013. 

3) Bron: Quo Vadis, varianten voor mogelijke inrichting van het openbaar bestuur, november 2013. 

 

Onderstaande afbeelding uit de strategische agenda ‘Van Lauwersee tot Dollard tou’ (september 

2014) geeft een nader beeld van type kernen, woon- en centrumdorpen en centrumgebieden. 
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Bijlage 4: Rollen burgerlogica 
 

 

In de literatuur worden vijf ‘burgerlogische rollen’ onderscheiden:  

 

De burger als ingezetene 

Dit betreft de verhouding waarbij de burger moet voldoen aan bepaalde bepalingen vanwege de 

overheid, waarbij de gemeente (het gemeentebestuur) meestal een bepalende rol heeft – 

belastingbijdragen, houden aan basisregels, handhaving vergunning, enz. De gemeente kan met 

eigen beleid vormgeven aan de verhouding met de burger. 

 

De burger als kiezer  

Dit betreft de verhouding waarbij de burger politiek wordt gerepresenteerd en die een bepaalde 

kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten. Als prestatie is omschreven dat de gemeente goed 

luistert naar haar inwoners, een duidelijke visie heeft op de toekomst en waar maakt wat ze belooft. 

 

De burger als bewoner  

Dit betreft de verhouding waarbij de burger meer specifiek van een gemeente al dan niet met een 

vergoeding als tegenprestatie, gebruik kan maken van bepaalde faciliteiten, zoals beheer/gebruik 

openbare ruimte, gladheidbestrijding, onderhoud wegen en overige infrastructuur; wijken-/ 

kernenbeleid. 

 

De burger als partner  

Dit betreft de verhouding waarbij de burger actief bij een beleidsproces of een project wordt 

betrokken; het initiatief kan zowel bij de burger (bewonersinitiatief) als bij de gemeente 

(burgerparticipatie) liggen; bijvoorbeeld het realiseren van een dorp-ommetje. 

 

De burger als klant  

Dit betreft de verhouding waarbij de burger afnemer is van bepaalde [min of meer 

gepersonaliseerde] producten en/of diensten, al dan niet voor zichzelf, bijvoorbeeld 

reisdocumenten, (sociale) voorzieningen; hetzelfde geldt omgekeerd overigens voor de lokale 

overheid (data t.b.v. verplichte registraties, eigendommen). 
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Colofon 

 

Deze notitie is opgesteld door de werkgroep ‘Burgernabijheid en Dienstverlening’, de 

eindredactie is verzorgd door Lysias Advies. 
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