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Geachte raad, 
  
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ onderstreept het kabinet het 
belang van samenwerking tussen overheden. Steeds vaker spelen deze 
vraagstukken op meerdere schaalniveaus en zoeken overheden samen naar 
oplossingen voor regionale opgaven, door gezamenlijk te investeren en integraal 
te werken. Te denken valt aan de energietransitie, de hoge druk op de 
woningmarkt en het behoud van de leefbaarheid in de stad en op het platteland. 
Om dit te versterken heeft het kabinet onder andere de Citydeal systematiek 
voortgezet en is er € 950 miljoen vrijgemaakt voor het oplossen van regionale 
knelpunten en het daarmee versterken van de brede welvaart (Regio envelop). 
Ook met het interbestuurlijk programma (IBP) zijn Rijk, provincies, gemeenten en 
waterschappen een langdurig partnerschap aangegaan om te werken aan 
maatschappelijke opgaven.  
 
In de afgelopen jaren is er al volop ervaring opgedaan met nieuwe vormen van 
interbestuurlijke samenwerking bij regionale en nationale kansen en/of 
knelpunten. Daarbij is “de regio” niet noodzakelijkerwijs altijd een geografische 
eenheid, maar veel meer een aanduiding voor een interbestuurlijke coalitie (in 
samenwerking met andere partijen) die gezamenlijk de benodigde bestuurskracht 
ontwikkelen voor de betreffende opgave. In dergelijke samenwerkingen zet men 
doorgaans als gelijkwaardige partners de schouders eronder. Iedere individuele 
partner heeft hierin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. In gelijkwaardig 
partnerschap opgaven oppakken, is evenwel een relatief nieuwe werkwijze die 
nog volop in ontwikkeling is. Nederland als gedecentraliseerde eenheidsstaat is 
namelijk van oudsher gericht op een uniforme bestuurlijke inrichting en aanpak 
en de taakverdeling tussen overheden is gebaseerd op de gedachte “Je gaat er 
over of niet”. Verschillende onderzoeken stellen dat de huidige maatschappelijke 
opgaven vragen om een effectief interbestuurlijk samenspel. Tot op heden is er in 
deze context echter nog beperkt onderzoek gedaan naar de rol van het Rijk als 
partner in interbestuurlijke samenwerking.  
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Bovengenoemde is de aanleiding voor deze adviesaanvraag. Hieronder ga ik 
achtereenvolgend in op de context, de reikwijdte, scope en het beoogde resultaat  
van de adviesaanvraag en de hoofd- en sub-vragen waar ik u vraag in uw advies 
op in te gaan.  
 
1. Context  
 
Maatschappelijke opgaven  
De gevolgen van de klimaatverandering, het tekort aan betaalbare woningen, de 
toenemende problematische schulden en het behoud van de leefbaarheid in de 
stad en op het platteland. Het is slechts een greep uit de grote maatschappelijke 
opgaven waar overheden nu al aan werken, of dat binnenkort zeker gaan doen. 
Het zijn opgaven die zich niet beperken tot de grenzen van een gemeente, 
provincie of een bepaald beleidsterrein. De maatschappelijke opgaven waar de 
overheden gezamenlijk voor aan de lat staan zoals de grote ruimtelijke transitie 
opgaven, het sociaal domein en de dienstverlening aan de inwoners, zijn 
veranderd. Niet alleen de complexiteit en de schaal waarop deze opgaven zich 
manifesteren zijn toegenomen, ook de regionale verschillen zijn toegenomen. 
Hoewel Nederland qua oppervlakte niet erg groot is, bestaat er een grote 
regionale diversiteit. Dat vraagt van overheden een gecoördineerde aanpak; 
steeds vaker in de vorm van een gelijkwaardig interbestuurlijk partnerschap.  
 
Op nieuwe manieren (interbestuurlijk) samenwerken  
In de bestuurlijke reflectie van de NSOB ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet 
realiseren’ werd al benadrukt dat de opgaven van vandaag en morgen een 
afwisselende rol, positie en handelingsperspectief vragen van overheden, 
waaronder nadrukkelijk ook de Rijksoverheid wordt bedoeld. Een vorm van 
interbestuurlijke samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 
Niet alleen omdat we elkaar nodig hebben, maar vooral omdat we met een 
gezamenlijke inzet tot een beter resultaat en meer impact kunnen komen. Met 
het IBP hebben Rijk en medeoverheden al een belangrijke stap gezet met het 
vormgeven van gelijkwaardig partnerschap.  
 
De opgaven van nu vragen om een Rijksoverheid die zich meer als ‘mede’ 
overheid kan opstellen en meedoet in regionale uitvoering, als partner kan 
optrekken bij samenwerking met medeoverheden, andere partijen en 
gebiedsgericht integraal participeert met ruimte voor maatwerk over beleids- en 
departementsgrenzen heen.  
 
Het besef dat je samen de schouders eronder moet zetten en gezamenlijk 
verantwoordelijk bent, en dat niemand, ook het Rijk niet, eenzijdig zijn wil aan de 
medeoverheden kan opleggen, is bij velen al ingedaald. Maar dit betekent niet dat 
dit ook al zo in de praktijk wordt gebracht. De positieve grondhouding ten 
opzichte van gelijkwaardige samenwerking loopt nog meer dan eens vast door 
een diversiteit aan verwachtingen, belangen en botsende rolopvattingen, 
verkokerde organisatiestructuren en knellende stelsels. Ik heb de indruk dat 
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gemeenten, provincies en waterschappen al meer ervaring hebben opgedaan met 
(onderlinge) gelijkwaardige samenwerking en zich daardoor meer bewust zijn van 
wat het in houding, gedrag en werkwijze vraagt om een goede of effectieve  
partner te zijn. De sectorale indeling van de Rijksoverheid maakt het soms lastig 
om opgaven domein overstijgend en integraal aan te pakken. De noodzaak tot 
partnerschap zal in de toekomst eerder toe- dan afnemen. De complexiteit van de 
opgaven en het feit dat overheden deze opgaven niet alleen kunnen oplossen 
vraagt hier ook om. Een belangrijke reden waarom ook het Rijk zich zal moeten 
beraden op wat er nodig is om een goede en effectieve partner voor de 
medeoverheden te zijn.  
 
2. Vormgeving: reikwijdte, scope en resultaat  
 
Om bij te dragen aan de benodigde gedachtevorming en de gewenste 
ontwikkeling binnen het Rijk, verzoek ik u, op grond van artikel 23 Kaderwet 
adviescolleges, tot een advies te komen over de wijze waarop het Rijk een goede 
en effectieve partner kan zijn voor de medeheden zodat tot de gewenste 
resultaten en meer impact gekomen kan worden en wat er voor nodig is om een 
dergelijke partner te worden.  
Ik vraag u hierbij oog te houden voor:  

• de diversiteit in rollen (van het Rijk) en samenwerkingsvormen (in relatie 
tot zijn taken en bevoegdheden);  

• het maatwerk dat komt kijken bij verschillende domeinen, 
beleidsterreinen en opgaven in relatie tot het stelsel (de behoefte die er is 
vanuit de medeoverheden richting het Rijk);  

• de rol en verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer en de ministeriële 
verantwoordelijkheid,  

• de rollen en verantwoordelijkheden van de provinciale staten en 
gemeenteraden; en  

• de balans tussen democratische legitimiteit en effectiviteit van de 
samenwerking.  

 
Ook vraag ik u in te gaan op de mogelijke dillema’s die zich voordoen bij nieuwe 
vormen van interbestuurlijke samenwerking.  
 
Ten slotte vraag ik u om concrete handvatten mee te geven om te komen tot een 
Rijk dat een goede en effectieve partner kan zijn voor de medeheden om zo in 
gezamenlijkheid succesvol opgaven op te pakken.  
 
3. Onderzoeksvragen  
In het licht van bovenstaande, vraag ik u op de volgende onderzoeksvragen in te 
gaan:  
 
Hoofdvraag  
Op welke manier kan het Rijk een goede en effectieve partner zijn voor de 
medeheden zodat er gezamenlijk tot de gewenste resultaten en meer impact kan 
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worden gekomen voor maatschappelijke opgaven, en wat is er voor nodig om een 
dergelijke partner te worden?  
 
Sub-vragen 

• Bij het oppakken van welke opgaven zou een gelijkwaardig partnerschap 
tussen de overheden het meest passend zijn, en bij welke opgaven ligt 
een andere vorm van samenwerking meer voor de hand?  

• Welke verschillende rollen neemt het Rijk in, in huidige interbestuurlijke 
samenwerking, en welke rollen zijn het meest passend bij gelijkwaardig 
partnerschap?  

• 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 van het 
Rijk om de voor gelijkwaardige interbestuurlijke samenwerking benodigde 
rollen aan te kunnen nemen?  

• Welke knelpunten ziet u in het beschikbare instrumentarium en binnen de 
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 interbestuurlijke 
samenwerking te komen en wat zijn de belangrijkste eerste stappen 
daarbij?  

• Welke rol kan monitoring en evaluatie spelen in dit ontwikkelperspectief 
om tot succesvolle interbestuurlijke samenwerking te komen?  

 
4. Planning  
Ik zie uw advies graag uiterlijk eind juli 2020 tegemoet.   
 
Met vriendelijke groet, 
  
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
drs. K.H. Ollongren 


