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Met het oog op de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen beschrijft dit artikel wat er moet 

gebeuren om de regio’s in Nederland gereed te maken voor de mondiale economie. Daardoor kan 

ook beter invulling worden gegeven aan de doelstelling 'werk, werk en werk'. Om dit te realiseren 

zijn sterke regionale besturen een must. De urgentie om hier echte stappen te zetten is niet groot 

genoeg in het politieke debat, ook niet bij de PvdA. Dat moet veranderen. Tijd om hier vooral veel 

over te praten is er niet meer.  

 

Geld verdienen doe je vooral regionaal.....  

De PvdA is de partij van 'sterk' en niet alleen van 'sociaal'. De PvdA moet dus een visie hebben 

over hoe het geld moet worden verdiend en niet alleen over hoe het geld moet worden 

(her)verdeeld. Door meer geld te verdienen wordt aan in ieder geval een noodzakelijke voorwaarde 

voldaan om werkgelegenheidsgroei te realiseren.ii  De sociaal-democratie dient daarom antwoord 

te geven op vraag wat sociaal-democratische waarden voor economische politiek zijn, welke 

economisch-politieke maatregelen daarom nodig zijn en wat de rol van de overheid (centraal en 

decentraal) daarbij is. Op dit moment lijkt de PvdA slechts in beperkte mate een echt sociaal-

democratische visie over deze thema's te hebben.  

 

Elk beleid om de nationale economie te versterken veronderstelt dat het niveau van de stedelijke 

regio's sterker en belangrijker wordt. Over de hele wereld groeien steden en lopen landelijke 

gebieden immers leeg. In Nederland is de productie van goederen en diensten met name 

geconcentreerd in de Randstad, die echter in feite uit twee stedelijke regio's bestaat, namelijk de 

Noordelijke Randstad (rond Amsterdam) en de Zuidelijke Randstad (rond Rotterdam en Den Haag). 
iii  

Een succesvol economisch beleid voor Nederland staat of valt met een succesvol economisch beleid 

voor de Randstad. iv   Tegen deze achtergrond richt dit artikel zich om te beginnen op het regionaal 

economische beleid in één van die twee stedelijke gebieden in die Randstad, namelijk Randstad-

Zuid, dat wil zeggen het aaneengesloten stedelijk gebied van Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam 

tot en met Dordrecht.  De conclusies en aanbevelingen in dit artikel hebben dus nu alleen nog 

betrekking op deze regio. Of voor andere regio's, zoals bijvoorbeeld de Noordelijke Randstad 

dezelfde argumenten (in dezelfde mate) gelden is uiteraard niet op voorhand zeker.  

Randstad-Zuid is sterk op de wereldeconomie georiënteerd, zoals Zuid-Holland als geheel. Het 

gehele Zuid-Hollandse aandeel in het BBP van Nederland bedraagt 20% en levert daarmee dus een 

forse bijdrage aan de nationale economie én aan het internationale vestigingsklimaat van 

Nederland. v 

 

... en dat vereist een krachtig regio-bestuur.....  

In dit artikel wordt ervoor gepleit dat in ieder geval in Randstad-Zuid de regionale overheid vials 

een echte 'entrepreneur' initiatieven moet kunnen nemen waar de markt die moet laten liggen, dat 

die overheid effectief bijdraagt aan het vergroten van de kansen voor kleine - resp.  jongere 

bedrijven, dat de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden (de 

zogenaamde triple helix) substantieel wordt versterkt, dat het onderwijs nog beter op de wensen 

van de afnemers wordt afgestemd en dat een meer evenwichtige samenstelling van de regionale 

beroepsbevolking tot stand wordt gebracht, met de positieve werkgelegenheidseffecten die dat 

voor de 'onderkant' van de arbeidsmarkt kan opleveren. Om dit alles te realiseren moeten de drie 

relevante overheidslagen een pact sluiten, waarbij Zuid-Holland, maar overigens ook Noord-

Holland als pilot-provincies dienen om te organiseren dat meer taken naar de zogenaamde 

Metropoolregio's gaan. Het kabinet Rutte-Asscher moet met kracht het initiatief nemen om zo'n 

pact tot stand te brengen.  

 



De regionale economie genereert agglomeratievoordelen....  

Ruimtelijk-economische analyses geven aan dat in (met name stedelijke) regio's als gevolg van 

onderlinge nabijheid van mensen, organisaties en activiteiten agglomeratievoordelen optreden. Die 

onderlinge nabijheid leidt namelijk tot lagere transactiekosten, zoals op de arbeidsmarkt en verder 

bij onderlinge leveringen, vanwege kennisnetwerken en door een goede infrastructuur en daarmee 

lagere transportkosten. Met name in de meer dichtbevolkte grootstedelijke gebieden is daar eerder 

kans op, wat zich zou moeten uiten in een hoog bruto regionaal/gemeentelijk product, een hoge 

arbeidsparticipatie en een grote kennisintensiteit.vii  

 

Met de WRR zijn wij van oordeel dat de vergroting van ons verdienvermogen, de versterking van 

de innovatieve economie en een goed ontwikkeld niveau van 'kenniscirculatie', alleen tot stand kan 

komen indien de overheidsregie op deze terreinen naar het niveau van de regio verschuift. viii Met 

de OESO stellen we verder vastixdat de Nederlandse 'polycentrische structuur' van stedelijke regio's 

een belangrijke asset is, omdat (grote) steden de meeste agglomeratievoordelen bezitten. Hoe 

meer stedelijke regio's, hoe groter het aandeel van het nationaal gebied dat kan profiteren van de 

voordelen van de aanwezigheid van een stedelijke regio. Met de OESO kan echter ook worden 

geconcludeerd dat dit potentieel in ons land voor een te groot deel onbenut blijft.  

 

Bij de ontwikkeling van regionaal ontwikkelingsbeleid dienen de stedelijke regio's het uitgangspunt 

te zijn. Ondanks de opheffing van de stadsregio's zal voor grootstedelijke regio's een 'bestuurlijke 

modus' gevonden moeten worden, waardoor Rijk, provincies en gemeenten samen kunnen werken 

aan complexe sociale en economische kwesties die de bestuurlijke grenzen overschrijden. 

Voor de centrale -  maar ook voor de provinciale overheid is derhalve een belangrijke taak ervoor 

te zorgen dat regio's die al sterk zijn de ruimte krijgen om hun rol verder in te vullen, zoals in 

Zuid-Holland de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.  Regio's die nog niet zover zijn zouden juist 

moeten worden geholpen om ook voldoende kracht en kwaliteit te bereiken. We kunnen in dat licht 

vaststellen dat er binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag op het terrein van de rolinvulling 

van de verschillende overheidspartijen al flinke stappen zijn gezet, niet alleen op het terrein van 

verkeer en vervoer, maar ook op het terrein van economische politiek.  

 

... de economie van Randstad Zuid heeft ook minder sterke kanten... 

Ook Randstad-Zuid bezit veel agglomeratievoordelen. Die betreffen met name de grote 

bevolkingsdichtheid, een sterke concentratie van kenniscentra.x en tenslotte de ruime 

aanwezigheid van zogenaamde stuwende sectoren, dat wil zeggen sectoren die opereren op de 

wereldmarkt en die inkomsten, mensen en bedrijven trekken naar de regio. Voorbeelden daarvan 

zijn chemie, maritiem en transport.xi Hierdoor zou de economische positie van dit gebied 

structureel sterk moeten zijn. Uit empirische analyses komt echter naar voren dat deze regio een 

minder sterke positie heeft dan we op basis van de genoemde agglomeratievoordelen mogen 

verwachten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ten opzichte van de Randstad als geheel achterblijvende 

inkomensgroei en een ten opzichte van het nationale gemiddelde hogere werkloosheid. Als 

oorzaken van deze tegenvallende ontwikkeling worden vaak genoemd de tekortkomingen in de 

sectorstructuur, in het vernieuwingsvermogen van de economie als gevolg van gebrek aan 

samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen, de relatie onderwijs-arbeidsmarkt en 

meer in het algemeen het regionaal vestigingsklimaat. xii Een aantal van deze factoren wordt 

hieronder toegelicht.  

 

.. zoals een onevenwichtige sectorstructuur... 

In Zuid-Holland en daarbinnen vooral in Randstad Zuid blijkt sprake te zijn van een 

oververtegenwoordiging van relatief volwassen en grotere bedrijven en een 

ondervertegenwoordiging van kleinere, jonge bedrijven. xiii Dit kan een probleem zijn omdat grote 

gevestigde bedrijven in de praktijk veel aan R&D doen, maar meestal gaat het daarbij om 

toepassing van innovaties die in een eerder stadium door andere, vaak kleinere ondernemers zijn 

gedaan. Dergelijke grote bedrijven kunnen wel vaak bijdragen aan de oplossing van allerlei 

grootschalige, maatschappelijke problemen (duurzaamheid, zorg etc). De kleinere en vaak ook 

jongere ondernemingen zijn veelal MKB'er, vaak spin offs van kennisinstellingen en nichespeler in 

bepaalde producten en markten. Deze kleine en jonge bedrijven zorgen veelal voor de echte 

innovatiesxiv.  

 



.. de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden moet beter... 

In de stedelijke regio tussen Leiden en Dordrecht zijn veel en goede kennisinstellingen gevestigd, 

maar hierop lijkt onvoldoende te worden ‘terugverdiend’ in termen van groei resp. in termen van 

oplossingen van maatschappelijke problemen, zoals die op het terrein van een duurzame 

energievoorziening en goede zorg. In Nederland horen Utrecht, Brabant en Noord-Holland tot de 

echte voorhoede van innovatie, voor Zuid-Holland geldt dat minder. In de regio bedienen de 

kennisinstellingen vooral het openbaar bestuur en het onderwijs, maar veel minder de industrie.xv 

Betere samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en ondernemers (de zogenaamde 'triple 

helix) moet bijdragen aan groei van de werkgelegenheid en de versterking van het innovatief 

vermogen van de regionale economie.  

 

..evenals de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt...... 

Een beroepsbevolking die zowel goed opgeleid als voldoende wendbaar is onder zich wijzigende 

omstandigheden is cruciaal voor economische groei. De regionale overheid heeft hier een 

belangrijke rol te vervullen. Op dit terrein zijn in Randstad Zuid al veel initiatieven genomen. Zo 

bundelen onder de vlag van ‘Greenport Horti Campus’ bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en 

lokale overheden hun krachten om kennis in de tuinbouw in de regio Westland-Oostland- 

Barendrecht te behouden en te versterken. Binnen TIC Delft (TIC= Technologische Innovatie 

Campus) wordt gewerkt aan de realisatie van een zogenaamd ecosysteem voor de 

kenniseconomie, waar nieuwe bedrijven technologische kennis omzetten in producten en diensten, 

bijvoorbeeld op het terrein van biotechnologie, water- en deltatechnologie en  medische 

technologie. Die activiteiten zijn geïntegreerd in het opleidingsprogramma van de TU. Op de oude 

bedrijfsterreinen van RDM in Rotterdam werken techniekonderwijsinstellingen, kenniscentra en 

bedrijven (w.o. het Havenbedrijf) in de ‘RDM Campus’  samen aan duurzame innovaties die nodig 

zijn voor de Rotterdamse economie. Maar het kan natuurlijk altijd beter.xvi Want hoewel 

bijvoorbeeld in het MBO de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt gemiddeld genomen 

goed is, is er een aantal grote opleidingen in het MBO, ook in de Zuidelijke Randstad, dat zich 

gedurende een langere periode kenmerkt door een groot aandeel gediplomeerde schoolverlaters 

zonder werk of een baan onder niveau.xvii   

.. regio niet aantrekkelijk genoeg voor middelbaar en hoger opgeleiden. 

Verschillende studies in binnen- en buitenland tonen aan dat vooral mensen met relatief hogere 

opleidingen willen wonen in steden met een gevarieerd cultureel aanbod en een kwalitatief goed 

aanbod aan woningen.xviiiDoordat door die vergrote aantrekkingskracht de hoger opgeleide 

bevolking toeneemt, stijgt ook de hoeveelheid menselijk kapitaal. Hierdoor groeit de 

werkgelegenheid weer harder waardoor de aantrekkelijkheid van de stad weer verder toeneemt 

etc.  xix Uit recent onderzoek blijkt dat de Zuidelijke Randstad er op dit punt minder goed voor staat 

dan de Noordelijke Randstad. Een groter aandeel van hoger opgeleide inwoners in de steden zal 

behulpzaam kunnen zijn voor de lager opgeleide bevolking, in de vorm van werkgelegenheid in 

horeca, detailhandel en andere verzorgende sectoren. Dit effect wordt het trickle down effect 

genoemd. Onderzoek geeft aan dat dit trickle down effect in bijvoorbeeld Rotterdam tot een 

substantiële werkgelegenheidsgroei bij lager opgeleiden kan leiden. xx Door tegenstanders van deze 

aanpak xxi  wordt erop gewezen dat het aantrekkelijker maken van de steden voor hoger 

opgeleiden leidt tot een tweedeling tussen stad en regio. In de steden zouden voortaan alleen 

hoogopgeleiden kunnen wonen terwijl de lager opgeleiden zouden worden 'weggejaagd' naar de 

sub-urbs   

 

 

De visie: Ga marktfalen tegen....  

Gegeven de observaties over de sterke en minder sterke kanten van het stedelijke gebied tussen 

Leiden en Dordrecht, keren we nu weer terug naar de sociaal-democratische visie op economisch 

beleid in de regio.  

Vast te stellen valt dan eerst dat in ons land en dus ook in de regio's een zogenaamde gemengde 

economie bestaat, dat wil zeggen dat de vrije marktwerking in grote mate bijdraagt aan de 

welvaart, maar dat die markt wel op onderdelen substantieel moet worden gecorrigeerd en 

gestimuleerd door de overheid. Dat geldt op het niveau van het landsbestuurxxii, maar ook 

decentraal.  

 



De noodzaak van die correctie vloeit om te beginnen voort uit de vaststelling dat toepassing van 

het marktmechanisme alleen tot een maatschappelijk optimum leidt wanneer wordt uitgegaan van 

een aantal zeer stringente aannames, waaronder rationeel gedrag, volledige informatie bij alle 

actoren over bijvoorbeeld prijsverhoudingen en afzetmogelijkheden en vrije toetreding tot alle 

markten. In de praktijk is zelden aan al die aannames voldaan. Er kan daardoor marktfalen 

optreden, waardoor goederen en diensten die de samenleving wel wenst en waarvoor ze ook wil 

betalen, toch niet tot stand komen. Dit is bijvoorbeeld het geval als gevolg van het bestaan van 

publieke goederen, externe effecten xxiii, marktmacht, slecht functionerende kapitaalmarktenxxiv  

resp. een ongelijke verdeling van informatie tussen aanbieders en vragers inzake kwaliteit van 

producten resp. de prijzen voor diezelfde producten elders. Marktfalen kan voorts ook ontstaan 

door gebrek aan coördinatie binnen clusters van samenhangende bedrijven of ketens xxv  en door 

transactiekosten. xxvi  Tenslotte is een belangrijke oorzaak van marktfalen dat de mate van 

concurrentie op een bepaalde markt niet of onvoldoende bijdraagt aan de realisatie en toepassing 

van innovaties. xxvii Als markten falen dient de overheid in te grijpen, bijvoorbeeld door wetgeving, 

subsidieverlening  of door de productie van bepaalde goederen en diensten zelf ter hand te nemen. 

De mate waarin en de wijze waarop dat moet, wordt door veel economen echter weer mede 

afhankelijk gesteld zijn van de verwachte mate van 'overheidsfalen'. xxviii 

 

.. overheid moet sowieso meer ‘ondernemend’ worden.. 

De sociaal-democratie moet echter nog een verdergaand alternatief bieden voor economisch beleid 

dan alleen het corrigeren van marktfalen. Met dat alternatief kan ook beter invulling worden 

gegeven aan belangrijke sociaal-democratische waarden in relatie tot de economie, zoalsxxix dat 

economische macht niet eenzijdig bij een elite mag liggen, dat de economische en ruimtelijke 

ontwikkeling de welvaart in den brede dient (en niet alleen bijvoorbeeld de winsten van 

ondernemingen) en dat ondernemers niet alleen kapitaalverschaffers dienen, maar ook hun 

werknemers, consumenten en de samenleving als geheel. In dit sociaal-democratische alternatief 

bepaalt de - regionale - overheid veel meer zelf de regels van het economische spel en stelt ze zich 

daarbij veel meer als pro-actieve 'ondernemer' op. Die overheid zal daarbij een stimulerende, 

aanjagende en strategische rol moeten vervullen bij de keuze voor prioriteiten in het 

innovatiebeleid. xxxDat geldt op landelijk niveau, maar in haar praktische uitwerking in de 

uitvoering ook regionaal bij de ontwikkeling van nieuwe, veelbelovende technologieën en sectoren.   

Deze ondernemende rol van de overheid is met het voeren van allerlei discussies over 'picking the 

winners' en/of 'backing the winners’ of ‘losers' enigszins vertroebeld, maar gelukkig onlangs weer 

helder gemaakt in het pamflet (en later het boek) ‘The Entrepreneurial State’ van Prof Mariana 

Mazzucato. xxxi 

 

De traditionele opvatting is dat overheden essentiële informatie en ervaring ontberen om 

onderbouwde bedrijfsbeslissingen te nemen en daarmee economische ‘winners’ te identificeren. xxxii 

Eerder zullen overheden spectaculaire verliezers uitkiezen, omdat politici nu eenmaal niet door 

winst, maar door macht worden gedreven en ze niet de financiële gevolgen van hun slechte 

beslissingen hoeven te dragen. Overheden hebben echter volgens Mazzucato een sleutelrol 

gespeeld bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Zij pleit daarom voor een pro-actieve, 

ondernemende overheid, dat wil zeggen een overheid die risico’s kan nemen om de private sector 

in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen. Want de overheid "not just fixed markets, but 

actively created them." Veel van de door de overheid bekostigde organisaties zijn volgens 

Mazzucato fundamenteel betrokken bij de ontwikkeling van radicaal nieuwe producten en 

productieprocessen die de moderne (internationale) economie fundamenteel hebben veranderd. 

Dat geldt voor de internet-revolutie en de revolutie van de biotechnologie tot aan (in de toekomst) 

de revolutie van de duurzame economie en vooral de weg daar naar toe: de energietransitie. 

Private partijen kunnen de risico's en de lange adem die nodig zijn voor langjarige 

innovatietrajecten namelijk vaak niet aan, omdat de gewenste terugverdientijden in concurrerende 

markten steeds verder verkort worden.xxxiii 

 

 

 

 

 

 



.. leer van ervaringen in andere landen.  

Het bekendste voorbeeld van zo'n aanpak is DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency), 

onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat  is niet zozeer een voorbeeld van een 

regionaal initiatief, maar het heeft wel in een bepaalde regio (namelijk Silicon Valley) een 

aanzienlijke impact gehad. Mazzucato onderbouwt de stelling dat Apple en Microsoft niet hadden 

bestaan als de Amerikaanse overheid via DARPA niet vele jaren lang pro actief allerlei 

technologieën had gestimuleerd die aan de basis stonden van vrijwel alle ICT innovaties. 

Innovaties op het terrein van medicijnen komen uit de Britse wereld van het (publiek 'gefunde') 

biotechnologieonderzoek en in Duitsland wordt geïnvesteerd in universitair onderzoek met een 

looptijd van vijftien jaar, waarbij (regionale) overheid, ondernemers, kennisinstellingen en 

vakbonden gezamenlijk plannen ontwikkelen voor het aangaan van maatschappelijke uitdagingen, 

bijvoorbeeld die op het terrein van de energieschaarste. xxxiv Uiteraard zijn aan de aanpak van 

Mazzucato ook risico's verbonden, bijvoorbeeld het risico dat de overheid wordt ingekapseld door 

het bedrijfsleven, zodat  ‘rather than the government picking winners, the winners picked the 

government’. xxxv   

 

Wat betekent dit voor PvdA-beleid?  

Uit de beschrijving van het sociaal-democratische alternatief en de analyse van de sterkten en 

zwakten van de economie van Randstad-Zuid volgt dat de regionale overheid daadwerkelijk 

'ondernemende' interventies moet uitvoeren teneinde:  

o een evenwichtige(r) mix tussen oude, grotere bedrijven en jonge, kleinere bedrijven in de 

regio te bevorderen;  

o het maatschappelijk rendement uit netwerkvorming rondom ondernemers, 

kennisinstellingen en overheid in de regio te verbeteren;  

o de kwaliteit van het regionale arbeidsaanbod te verbegeren, namelijk door meer 

betrokkenheid van bedrijven bij onderwijs, maar ook door het aantrekkelijker maken van 

onze steden en regio’s voor hoger opgeleiden. 

 

Een meer evenwichtige sectorstructuur...  

Concreet dient in Randstad-Zuid de regionale overheid het volgende te doen: 

o het vestigingsbeleid op regionaal niveau moet worden gericht op de realisatie van een 

meer evenwichtige en effectievere mix tussen het (jongere) midden- en kleinbedrijf en de 

bestaande grootbedrijven;   

o de regionale overheid moet daartoe vooral innovators stimuleren en niet alleen de 

gevestigde belangen, zoals in het Topsectorenbeleid in feite gebeurt;  

o de samenwerking tussen bedrijven over gemeente- en sectorgrenzen heen zal moeten 

worden bevorderd;   

o de regionale overheid moet haar eigen rol versterken door als inkopende partij vooraf 

duidelijk, eenvoudig en regelmatig aan te geven in welke gebieden zij graag projecten zou 

willen initiëren, zodat kleinere bedrijven hier gemakkelijker op kunnen inspringen;   

o marketing - en acquisitie activiteiten moeten op regionaal - en niet op gemeentelijk niveau 

worden georganiseerd . De verschillende overheden moeten samen 'de parels in de etalage 

zetten'.  

 

.. met daarin een betere samenwerking in de triple helix...  

De op regionaal niveau te maken concrete afspraken tussen partijen in de zogenaamde triple helix 

moeten zijn gericht op:  

o De ontwikkeling van  onderzoeks- en onderwijsinstellingen tot regionale kenniscentra die 

structureel verbonden zijn met hun omgeving; er moet tussen deze instellingen en hun 

omgeving sprake zijn van tweerichtingsverkeer en niet alleen verspreiding van kennis via 

artikelen, patenten en/of afgestudeerden. xxxvi 

o Verdere uitbouw van campusontwikkeling en incubators, dat zijn bedrijfsomgevingen waar 

startende ondernemers door professionals uit kennisinstellingen worden ondersteund op 

verschillende gebieden (technisch, commercieel etc.). 

 

 

 

 



Meer betrokkenheid van regionale bedrijven bij onderwijs...  

De Rijksoverheid heeft concrete maatregelen afgekondigdxxxvii ter versterking van 'vakmanschap’, 

namelijk door op regionaal niveau beroepsonderwijs en bedrijfsleven ruimte te geven om meer op 
de regio georganiseerd onderwijs te organiseren. Dat is een belangrijke stap, maar in vervolg 
daarop dienen op regionaal niveau dan wel concrete afspraken tot stand te komen tussen regionale 
overheid,  ondernemers (organisaties)  en onderwijsinstellingen over de mate waarin alle partijen 
daadwerkelijk bijdragen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, zodat 
dit niet een papieren exercitie blijft. 

De afspraken betreffen bijvoorbeeld:  

o de (grotere) rol die het bedrijfsleven moet spelen door het structureel aanbieden van 

praktijklessen resp. door bedrijven opleidingsfaciliteiten te laten leveren xxxviii; 

o de bijdragen die bedrijven leveren om afgestudeerden een kans te geven op de 

arbeidsmarkt;  

o de beschikbaarheid van voldoende (goede) plekken voor praktijkvorming, zeker voor 

sectoren waar op termijn een krapte op de arbeidsmarkt wordt verwacht.  

 

... en maak beter gebruik van het trickle down effect 

Voorzover (meer) hoger opgeleiden in de regio nodig zijn om de ontwikkelingen in de mondiale 

economie bij te benen, moet een politiek gericht op het meer binnenhalen van middelbaar en hoger 

opgeleiden niet op voorhand worden afgewezen. Ze moet echter uiteraard wel zodanig worden 

uitgevoerd dat het positieve werkgelegenheidseffect voor de onderkant van de arbeidsmarkt zoveel 

mogelijk kan worden geïncasseerd en tegelijkertijd het effect in termen van tweedeling zoveel 

mogelijk kan worden tegengegaan. Hoe dat precies moet  en hoe je er sowieso voor zorgt dat de 

stedelijke gebieden inderdaad meer aantrekkelijk worden en blijven voor hoger opgeleiden, is een 

vraag voor nadere beschouwing. Maar het gaat er nu vooral om het principe. 

  

Concreet dient vanuit de lokale - en regionale overheid:  

o te worden gezorgd voor een goed geoutilleerd cultuuraanbod in stad resp. regio en een 

gedifferentieerd aanbod van woningen om de aantrekkingskracht van stad en regio voor 

alle (potentiële) bewoners en dus ook die met een hogere opleiding te vergroten;  

o een betere benutting van de verschillende woonklimaten in de regio te worden 

gerealiseerd, met het oog op het ‘binnenhalen’ van die hoger opgeleiden. 

 

Wie gaat er over?  

Aan het begin van deze bijdrage hebben we mede op gezag van WRR en OESO gemeld dat voor 

een sterke economie een sterk regio-bestuur met de daarbij behorende taken en bevoegdheden 

nodig is. De komst van de Metropoolregio's in de Zuidelijke - , maar ook die in de Noordelijke 

Randstad is een eerste noodzakelijke stap, maar het is niet voldoende. In dit opzicht kunnen we 

niet tevreden zijn over de 'sense of urgency' die 'de politiek' met inbegrip van de PvdA uitstraalt als 

het gaat om daadwerkelijke versterking van de regionale besturen en de regionale economieën. 

Het blijft vooral bij papieren constructies, er wordt vooral veel over gepraat en er zijn in ieder geval 

te weinig 'handen aan het bed'.  

 

De tijd om over de bestuurlijke inrichting ingewikkelde discussies te voeren ontbreekt echter. 

Gebruikmakend van de bestaande wettelijke kaders zullen daarom zowel Rijk als provincies zich 

daadwerkelijk moeten gaan inzetten om een modern, pro-actief regionaal economisch beleid te 

stimuleren en te faciliteren. De kracht van de steden moet daarbij goed benut worden, ook door 

financiële bijdragen, door ondersteuning van kansgebieden zoals Rotterdam-Zuid en door 

verruiming van het lokale belastinggebied, zoals Edzes en Van Dijk ook bepleiten. xxxix  Bovenal 

betekent deze aanpak dat ruimte wordt gegeven aan de regio's en vooral niet wordt geprobeerd 

om zeggenschap over de keuzes die de regio's maken via de achterdeur toch weer naar je toe 

trekken. Deze nieuwe aanpak zal in ieder geval bij de provinciale besturen een stevige 

cultuuromslag vergen.  

 

 

 

 

 



De PvdA Tweede Kamer fractie en de bewindslieden zouden het belang van een sterke regionale 

overheid (nog) meer moeten erkennen en daar ook naar moeten handelen, zonder de discussie 

onnodig te belasten en problematiseren met ingewikkelde verhalen over het 'Huis van Thorbecke', 

het kwaad van de verrommeling van onze staatsinrichting of het gebrek aan democratische 

legitimiteit. Voorzover zich op deze punten knelpunten voordoen, moet je nadenken over een  

creatieve oplossing. Ten aanzien van bijvoorbeeld de gebrekkige democratische legitimatie is een 

aanpak het toekennen van de bepalende rol aan de resp. gemeenteraden bij de samenstelling van 

het bestuur van een Metropoolregio. De regio's moeten voorts zelf in staat worden gesteld hun 

initiatieven verder uit te bouwen. Met een van bovenaf opgelegde structuuraanpassing is de 

ontwikkeling van ons bestuur niet geholpen, zoals het recente (voorlopige?) demasqué rond de 

Noordvleugel heeft laten zien.  

 

Modern openbaar bestuur verdient het om te worden beoordeeld op basis van resultaten en niet op 

basis van de vraag of we ons goed verhouden tot de uitgangspunten voor de inrichting van dat 

bestuur uit de 19e eeuw. En we weten dat een sterke regionale overheid in Randstad-Zuid hoe dan 

ook nodig is om een sociaal-democratisch beleid voor de regionale economie te kunnen realiseren.  

 

Zoals de grootste econoom die de moderne tijd heeft voortgebracht xl ooit zei: “Policy is not about 

doing things just a little bit better or a little bit worse, but doing what is not being done at all.”  
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