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Opdracht en verantwoording 
 
De provincie Noord-Brabant werkt bij de gebiedsontwikkeling Waterpoort samen met 
partijen rondom het Volkerak-Zoommeer binnen en buiten de provinciegrenzen. Deze 
partijen ondertekenden op 15 maart 2012 een intentieovereenkomst en op 27 
juni 2013 de samenwerkingsovereenkomst.  
Deze samenwerkingsovereenkomst verwoordt dat de zes gemeenten rond het 
Volkerak en Zoommeer, daarbij gesteund door de drie betrokken provincies, 
waterschap, terreinbeheerders, ZLTO, bedrijfsleven en onderwijs, samen aan de slag 
te gaan om te werken aan een robuuste, vitale en zelfbewuste regio. 

 
De provincie is gestart als regisseur van de gebiedsopgave Waterpoort en wil zichzelf 
steeds nadrukkelijker opstellen als één van de (gelijkwaardige) partners en probeert 
daar ook op te sturen. De samenwerkingsovereenkomst en het werken met een 
bestuurlijke initiatiefgroep waarin de provincie niet is vertegenwoordigd zijn daar 
uitdrukkingen van. De provincie is benieuwd of anderen die beweging van regie naar 
partnerschap ook ervaren en wil meer zicht krijgen op de verwachtingen van eenieder 
naar de rol van de provincie in de toekomst.   
Met het oog daarop is Frans Soeterbroek van bureau de Ruimtemaker benaderd om 
daarvoor een reflectieonderzoek te verrichten. 
Dit onderzoek is een quick scan waarbij naast bronnenstudie ook 21 interviews (zie 
bijlage voor de namen) zijn afgenomen. De quick scan is bedoeld om er achter te 
komen hoe partners in de regio de rol van de provincie ervaren, hoe de inbedding van 
dit proces is op het provinciehuis en op welke wijze de provincie haar rol in de 
toekomst in kan vullen. Concreet gaat het om vragen als: 

• Kan de provincie ook in het zijn van ‘één van de partners’  haar provinciale 
doelen bereiken?  

• Hoe verhoudt  het Waterpoortproces zich tot aanpalende/parallelle 
maatschappelijke en bestuurlijke processen? 

• Is de rol van de provincie duidelijk en betrouwbaar? 
• Sluit het initiatief van Waterpoort aan bij de energie in het gebied?  
• Hoe vult de provincie in de toekomst de rol effectief in en wanneer stop je als 

provincie met je betrokkenheid?  
• Welke organisatiestructuur zou passen bij de volgende fase van Waterpoort? 
• Wat betekent dit alles voor betrokkenheid en rolverdeling in het 

provinciehuis? 
 
Aan de Ruimtemaker is gevraagd om middels de interviews boven tafel te halen hoe 
er door diverse belanghebbenden en betrokken naar het proces Waterpoort wordt 
gekeken en daar met de eigen kennis van dit type processen een verdieping aan te 
brengen en er een reflectie op te geven. In de rapportage wordt eerst het algemene 
beeld geschetst, vervolgens de verdieping waarbij in aparte tekstblokken reflecties 
zijn opgenomen. Alles mondt uit in eindconclusies en aanbevelingen. 
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Over regie (bron: voortgang gebiedsopgaven 2011-2014)  
“Voor de gebieden met een gebiedsopgave wordt in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 
(en de herziening daarvan in februari 2014) een beeld geschetst van vraagstukken die 
bovenlokaal van aard en daarmee van provinciaal belang zijn en waarvoor samen met 
partners in de gebieden integrale oplossingen worden gezocht. De provincie eigent zich 
daarbij de rol van gebiedsregisseur toe. 
Het aanwijzen van de gebiedsopgaven en het benoemen van de provinciale belangen die in 
het geding zijn heeft vooral plaatsgevonden vanuit provinciale optiek. De benoemde ambities 
en de daaruit voortvloeiende opgaven laten aanvankelijk een duidelijke provinciale agenda 
zien. De provincie wil de ruimtelijke ontwikkelingen in de gebiedsopgaven in de door haar 
gewenste richting sturen en daartoe fors investeren.”  
 
Over partnerschap (bron: voortgang gebiedsopgaven 2011-2014) 
“Bij het opnemen van de gebiedsopgaven in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening is door 
de provincie niet bepaald wanneer deze zijn afgerond en welke rol de provincie na afronding 
nog wil spelen. In alle gevallen is de provincie gestart als regisseur van de gebiedsopgave. In 
enkele gebiedsopgaven is de provincie nu al vertrouwd geraakt met nieuwe vormen van 
gebiedsgericht werken waarin zij niet als gebiedsregisseur, maar als één van de 
(gelijkwaardige) partners actief is en doorgaans faciliterend optreedt, onder andere in 
Brabantse Wal, Waterpoort, Het Groene Woud, Levende Beerze en De Peelhorst. 
Provinciaal leiderschap vraagt om luisterend leiderschap en een luisterende organisatie. Het 
provinciaal bestuur kan nog meer op zoek gaan naar wat bij maatschappelijke partners 
gebeurt en op basis daarvan eventueel kaders bijstellen. Hierdoor kan de provincie regie 
voeren zonder machtsvertoon. De provinciale inhoudelijke opgaven behoeven niet altijd te 
domineren t.o.v. de belangen van de partners in het gebied. Het provinciaal bestuur kan 
zichzelf de ruimte gunnen om meer te sturen op het proces dan op de inhoud. De inhoud komt 
“vanzelf” tot stand in de samenwerking met alle partijen in het gebied.” 
 
Over gebiedseigen dynamiek (bron: organisatie gebiedsontwikkeling Waterpoort) 
De eerste randvoorwaarde voor de gebiedsontwikkeling op basis van interne of gebiedseigen 
dynamiek is het stoppen van langdurige en vooral ook vrijblijvende processen. Waterpoort 
wil een setting creëren waarin mensen geholpen worden te focussen en verantwoordelijkheid 
te nemen. Het is daarom belangrijk het gebied duidelijk af te bakenen. Commitment en 
procesvoortgang zijn er bij gebaat, dat duidelijk is welke partijen 
gebiedsverantwoordelijkheid nemen en welke partijen niet. In dit geval is het duidelijk dat de 
zes gemeenten en een waterschap rond het Volkerak-Zoommeer die 
gebiedsverantwoordelijkheid ervaren en er actief mee aan de slag willen gaan. 
 
Over modus 1 en 2 (bron: organisatie gebiedsontwikkeling Waterpoort) 
Waar we als buurgemeenten vroeger elkaar als concurrent zagen en eigenlijk weinig van 
elkaar wisten, zien we nu dat we zelf gebaat zijn bij samen optrekken. Of het nu gaat om de 
ontwikkeling van een jachthaven, het aantrekken van werkgelegenheid of het investeren in het 
buitengebied; samen krijgen we veel meer voor elkaar dan alleen. We zullen dus ook meer 
moeten weten van elkaar”. Bij ruimtelijke plannen zijn bestuurders, ambtenaren en adviseurs 
gewend te werken op basis van urgenties, richtlijnen en kaders van anderen. We noemen dat 
‘modus-1’. Gesprekken worden gevoerd tussen functionarissen, die belangen en standpunten 
vertegenwoordigen die elders zijn vastgesteld. Gebiedsontwikkeling op basis van interne of 
gebiedseigen dynamiek komt in beweging wanneer een aantal mensen plezier krijgen in 
werken op basis van ‘modus-2’. Zij stellen hun persoonlijke passie en betrokkenheid centraal 
en gaan actief werken aan kansen om die ook daadwerkelijk te realiseren (natuurlijk binnen 
de kaders die daarvoor bestaan).” 
 
 
 



5 
 

I- Het algemene beeld: grote waardering voor de provincie 
 
De 21 interviews laten een eensgezind beeld zien: de waardering voor de rol van de 
provincie in het gebiedsproces Waterpoort is groot. De aanwezigheid en sturende rol 
van de provincie wordt belangrijk gevonden, die rol vervult de provincie goed en 
wordt voor de komende jaren als onmisbaar ervaren in de regio.  
Die waardering wordt in de eerste plaats verbonden aan de rol van het trio Ronald, 
Martin en Niels. Trefwoorden: complementaire kwaliteiten, oliemannetjes met goed 
netwerk in de regio, aanspreekbaar, aanwezig, dienstverlenend, initiërend en in staat 
om in de regio en in het provinciehuis dingen voor elkaar te krijgen. 
Voor een belangrijk deel wordt dit toegeschreven aan de betrokkenheid, aanwezigheid 
en proceskwaliteiten van deze 3 ambtenaren. Maar bij doorvragen (‘zouden goede 
procesadviseurs van buiten dit dan ook kunnen?’) wordt benadrukt dat hun 
provinciale pet cruciaal is. Zij realiseren een laagdrempelige toegang tot het 
provinciehuis, kunnen aanjager zijn met bescheiden middelen van de provincie 
(‘trigger-money’) en fungeren als breekijzer om procedures te versnellen.  
De provincie wordt vanuit de regio gezien als gezaghebbende bovenregionale partij 
en als verbinder tussen gemeenten, waterschap en ondernemers. Daarbij helpt ook het 
optreden van de gedeputeerde op gezette tijden.   
In veel interviews wordt de inspirerende en verbindende rol van de Waterpoort 
Academy en de ateliers geroemd. Die werkwijze draagt bij aan een andere manier van 
kijken en het leggen van nieuwe verbindingen tussen mensen die wat aan elkaar 
zouden kunnen hebben.   
 
Vraagstukken van rollen, regie, macht en geld zijn een non-issue in de regio. Men 
heeft zich gevoegd naar de structuur die de provincie heeft aangedragen, ervaart steun 
en initiatief vanuit de provincie en daar is men blij mee.  
Het beeld op het provinciehuis dat er sprake is van verschuiving in de rol van de 
provincie van regie naar partnerschap wordt niet herkend noch beleefd als een issue.  
De provincie ziet men als betrouwbare partner en het ideaalbeeld van ‘regie zonder 
macht in te zetten’ lijkt er vanaf het begin af aan ingezeten te hebben. De provincie 
vervult nog steeds een vrij gezichtsbepalende rol met grote praktische inzet waarvan 
wel wordt gevonden dat anderen daar wat meer aan zouden mogen bijdragen om dat 
wat evenwichtiger te maken 
Er wordt op gewezen dat dit proces heeft kunnen voortbouwen op processen die eraan 
vooraf gingen. Daar is al een goede basis gelegd voor het Waterpoortproces en al 
langer dan Waterpoort kennen mensen van de provincie en de regio elkaar al. Dat 
draagt bij aan het beeld van goede relaties die niet alleen zijn gebaseerd op 
Waterpoort maar al verder in de tijd teruggaan.  
 
Dit betekent overigens niet dat iedereen enthousiast is over het Waterpoortproces in 
zijn totaliteit. De behoefte aan een blijvend sturende rol van de provincie komt ook 
voort uit zorg over het proces. De regio wordt waargenomen als (nog) niet sterk 
genoeg om op eigen kracht iets van een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen op het 
schaalniveau van Waterpoort. Dat maakt de rol van provincie belangrijk, ook de 
komende jaren.  
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Opvallend is dat in het provinciehuis zelf veel kritischer naar de rol van de provincie 
wordt gekeken dan vanuit de regio. Dat heeft te maken met 4 factoren. 
 
1- De direct betrokken provinciemedewerkers hebben het gevoel dat leerervaringen 
uit Waterpoort onvoldoende doordringen tot, noch gedragen worden door de rest van 
de provinciale organisatie. De organisatie is te druk met zichzelf en andere dingen. 
 
2- Betwijfeld wordt of de grote inzet in Waterpoort vanuit de provincie  
gerechtvaardigd is gezien de als bescheiden en/of nog weinig zichtbare ervaren 
resultaten en gezien de steeds wederkerende vraag welke provinciale doelen hier nu 
zichtbaar worden gerealiseerd. 
 
3- Binnen de provincie wordt ook gezocht naar de relatie tussen dit proces en de grote 
verziltingsoperatie. Er wordt te weinig zichtbaar dat de Waterpoortcoalitie werkt als 
middel om de regio (financieel) mede-eigenaar van dat proces te maken. En sowieso  
wordt een grote afstand ervaren tussen het grootschalige ambitieuze proces rond de 
verziltingsopgave en het gebiedsproces Waterpoort.    
 
4- Er is een ideaalbeeld dat de regio na verloop van tijd in staat moet zijn om het 
gebiedsproces zelf te trekken of in ieder geval meer dan nu een meesturende rol 
vervult. Dat wordt nog te weinig zichtbaar.  
 
De tevredenheid in de regio met de rol van de provincie wordt dus vanuit de 
provinciale organisatie ook gezien als een signaal dat de regio te makkelijk op de 
provincie leunt en het proces onvoldoende (snel) bijdraagt aan het idee van een 
zelfsturende regio.  
In het vervolg van de rapportage worden deze issues nader bekeken.  
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II Verdieping en reflectie op ambities, doelen en resultaten 
 
Provinciale doelen, hoe stuur je daarop? 
Veelvuldig werd bij de vraag naar de gewenste inzet van de provincie in Waterpoort 
verwezen naar het criterium ‘dat hangt er vanaf in hoeverre dat bijdraagt aan de 
provinciale doelen.’ Wat provinciale belangen zijn is echter diffuus. Ze zijn op vele 
niveaus te definiëren. In de interviews kwamen onder meer de volgende invullingen 
ervan langs: 

- wat bijdraagt aan algemene doelen rond natuur, ruimte, water en recreatie; 
- militair erfgoed als drager voor regionale identiteit;  
- grote transitieopgaven rond biobased economie en duurzame energie; 
- de verziltingsopgave gerealiseerd krijgen en daarop anticiperen; 
- werken aan een economisch vitale regio; 
- werken aan sterke regionale samenwerking en gebiedsgerichte netwerken.   

 
Bij het bepalen van de doelen waarop je jezelf als provincie kunt afrekenen verzeil je 
al snel in verwarrende discussies. Wie bepaalt wat echte doelen zijn en wat 
subdoelen/middelen zijn om dat te bereiken (doelhiërarchie), wat is het onderscheid  
tussen provinciale, regionale en gezamenlijke doelen (eigenaarschap) en hoort dit tot 
de kerntaak van de provincie of is het een politiek bepaalde prioriteit (mate van 
bestuurlijke verankering)? Een uitspraak gedaan in een van de interviews als ’of 
Waterpoort doorgaat zal toch afhangen van de vraag of het volgende college door wil 
gaan met gebiedsgericht werken’ impliceert dat gebiedsgerichte samenwerking eerder 
middel dan doel is, dat de provincie alleen beslist over hoe samen te werken en het 
niet inherent aan de rol van de provincie is. Een uitspraak als ‘de provincie ontleent 
legitimiteit aan haar verankering en langjarig opgebouwde vertrouwen in streken en 
regio’s’ vormt het contract met deze redenering.  
Door één van de geïnterviewden werd opgemerkt dat er voor elk idee wel handen op 
elkaar te krijgen zijn in het provinciehuis omdat er altijd wel een provinciaal doel mee 
wordt gediend. Het is dus de vraag hoe onderscheidend het criterium ‘bijdrage aan 
provinciale doelen’ is bij het bepalen van de gewenste inzet.   
      
Daarbij komt dat de focus en doelen van Waterpoort veranderd zijn ten opzichte van  
waar het ooit mee begon.  
Uit verschillende interviews kwam het beeld naar voren dat het dominante belang van 
de provincie om hier mee te beginnen was om een coalitie voor de verzilting te 
vormen, te anticiperen op de winst daarvan en daar ook financiën voor aan te boren. 
Gaandeweg lijkt de koppeling tussen de verziltingsstrategie en Waterpoort losser te 
zijn geworden. Her en der (vooral buiten het Waterpoortproces) levert dat ook wrevel 
op. Waar blijven de regionale ondernemers die mee gaan betalen aan de 
verziltingsmaatregelen? Er wordt door diezelfde mensen geschamperd over te veel 
proces en te weinig verdienmodel. Andersom zijn binnen de regio ook mensen die 
zijn gaan twijfelen over het nut van een grote verziltingsoperatie omdat ze zien dat de 
waterkwaliteit al ‘spontaan’ verbetert.  Dat maakt de koppeling tussen beide 
processen ook lastig.   
 
Al met al is het antwoord op de vraag op welke provinciale doelen je het 
Waterpoortproces kunt afrekenen niet eenvoudig te geven. Daaruit komen in de 
interviews twee op het oog tegengestelde wensen naar voren. Als provincie veel 
scherper en smarter doelen formuleren zodat je ook afrekenbaar bent op de resultaten 
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en daar tegenover veel meer vertrouwen op het gezamenlijke proces met de regio en 
werkendeweg samen ontdekken wat er toe doet en blijkt te werken. Beide lijnen zijn 
relevant maar lastig te combineren. Twee adviezen:   

a- hanteer het principe/de metafoor van ‘bewegende doelen’ om duidelijk te 
maken dat doelen in de tijd verschuiven en aandacht en onderhoud vergen; 
b- in dialoog met de partijen in de regio komen tot gezamenlijke doelen die 
concreet genoeg zijn om elkaar op af te rekenen: over 5 jaar is het toerisme in het 
Waterpoortgebied gegroeid met..... 

  
Focus in ambities en opbrengst  
Een begrip dat in de meeste interviews wel ergens opdook was: ‘focus aanbrengen’. 
Het idee dat er scherper gestuurd moet worden op een beperktere set van ambities 
leeft breed. Het is wel erg lastig om een heldere lijn te brengen in wat iedereen 
daaronder verstaat. Waar de een het heeft over de noodzaak om met de bestuurders 
terug te gaan naar de basisvraag (waarom doen we dit en wat willen we nu echt?) 
heeft de ander het over de noodzaak ambities veel concreter en smarter te formuleren. 
En waar de een praat over de veelheid aan ambities binnen Waterpoort had de ander 
het over het probleem dat Waterpoort onderdeel is van een veelheid aan processen, 
platforms en  ambities waar je bestuurders gek mee maakt. En waar de een wil 
focussen op de echt grote ambities (innovatie, nieuwe verdienmodellen) wil de andere 
het juist bescheiden houden en eerst maar eens wat in gang gezet is goed afmaken.  
 
Zo valt op dat mensen die al langer intensief aan dit proces werken (en het totaal 
overzien) verlangen naar een wat hoger ambitieniveau. Er is in hun ogen een te groot 
gat tussen het grote proces van de Zuidwestelijke Delta en de kleinschaligheid van 
Waterpoort. Hun beeld van succes: grote vernieuwende ambities op terrein als 
duurzame energie, biobased economy, zilte landbouw, grondstoffenstromen etc. met 
bijbehorende nieuwe verdienmodellen anders is Waterpoort niet geslaagd. 
Bij deelnemers aan het proces die geproefd hebben aan een nieuwe manier van 
samenwerken overheerst het beeld van wat je ‘samen knutselen’ zou kunnen 
noemen: we beginnen klein en het is niet erg als dat niet uitgroeit tot iets groters. Het 
is in een regio als West Brabant al enorme winst dat we er in slagen om stap voor stap 
nieuwe coalities te maken en nieuwe kansen te ontdekken.  
Iedereen beseft wel dat de ambities met (het verbinden van) militair erfgoed, havens 
en recreatieve voorzieningen het hart van Waterpoort vormen. Om dat gerealiseerd te 
krijgen moet er nog een behoorlijke slag in worden gemaakt. In termen van focus 
aanbrengen is dan de boodschap: zorg eerst maar eens dat dit goed wordt opgepakt 
voordat je je op andere cq. grotere ambities stort. 
Voorts viel op dat in meerdere interviews kritische uitspraken werken gedaan in de 
trant van ‘we tuigen een groot circus op maar staat dat nog wel in verhouding tot de 
opbrengst.’ Voor een aantal mensen mag het wel wat minder met proces- en 
marketinggelden voor Waterpoort en mag het allemaal soberder. 
Je moet het goed met elkaar hebben over de vraag wat eenieder met focussen bedoelt 
en er van verwacht. Anders blijft ‘focus aanbrengen’ een lege bezweringsformule. 
Durf daarbij de wrijving op te zoeken van botsende ambities en verwachtingen.  
 
Oogsten 
Bij de bereikte resultaten tot nu toe noemen de meeste mensen spontaan het 
Benedensas. Het is een iconisch resultaat van het proces tot nu toe: snel een doorbraak 
in procedures gerealiseerd en een parel voor de regio. Daarnaast kwamen er 
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sporadisch andere voorbeelden langs maar de meeste mensen schakelden al snel over 
op de constatering dat de resultaten nog mager zijn.  
De vraag is of die resultaten inderdaad bescheiden zijn. Zo viel op dat niemand 
spontaan samenwerking in het kader van de Cruijslandse Kreken als succes noemde. 
Maar uit interviews met direct betrokkenen zijn de volgende successen te halen: 
- we doorbreken het patroon dat elke club zijn eigen plannen zit te maken;  
- we halen het waterschap uit de regelstellende modus en die is nu ook bereid 
maatregelen te nemen die bovenwettelijk zijn om anderen tegemoet te komen;  
- we hebben op een hele slimme manier stukken grond geruild waar het gebied en 
ieders deelbelang beter van wordt;   
- via meerdere Waterpoortcafe’s hebben we dorpsraden betrokken bij de ontwikkeling 
van dit gebied;  
- mensen kunnen hun burgerschapsrol combineren met een ondernemende rol en 
vinden daarin nieuwe perspectieven;  
- we hebben door Waterpoort subsidies van de Waterlinie kunnen aanboren.  
 
Andere voorbeelden van dit type opbrengst: 
- Waterpoort had een vliegende start omdat ze voortborduurt op contacten die er al in 
eerdere samenwerkingsprocessen zijn opgebouwd;  
- je ziet het aantal betrokkenen groeien, het lukt om de kring steeds groter te maken;  
- nieuwe bondjes en netwerken ontstaan in de Waterpoort Academy; 
- kleine ondernemers krijgen toegang tot nieuw netwerken en 
financieringmogelijkheden door deelname aan Waterpoort;  
 -zielsblije ondernemers die hun droom kunnen realiseren omdat de provincie al die 
procedures kortsluit en de mensen bij elkaar haalt.  
 
Het gaat hier om grotere zachte opbrengen en kleine harde opbrengsten die er 
enorm toe doen maar soms weggedrukt lijken te worden in de jacht op de ‘echte grote 
ambities met bijbehorende verdienmodellen’. 
 
Daarnaast wordt zeer gewaardeerd dat er onder het label Waterpoort wordt gewerkt 
aan een gezamenlijke aanpak van erfgoed en toerisme. Juist op dat punt wordt gemeld 
dat ‘we in de regio nieuwe waarden en kansen hebben ontdekt’. Ook werd als winst 
benoemd dat de omvangrijke investeringen vanuit de provincies in fiets- en 
wandelroutes en natuurontwikkeling hierdoor meer samenhang krijgt en breder wordt 
gedragen. Ook hier speelt beeldvorming over grote en kleine ambities een rol. Waar 
de één benadrukt dat dit de kern is waar het in deze vorm van samenwerking om gaat 
en moet gaan stelt een ander dat ‘we moeten oppassen dat we als Waterpoort geen 
streek-VVV worden’. 
 
Naar de provincie toe vertaalt dit beeld van de oogst zich in drie wensen: 
 
1- Provincie kies eens tussen zelf scherpe ambities neer te leggen en je energie daarop 
te richten of mee te bewegen met het tempo en bescheidener ambitieniveau van de 
regio. Je kunt niet blijven roepen dat er meer in het vat zit en dan teleurgesteld gaan 
toekijken dat de regio dit niet oppikt;  
 
2- Heb geduld en vertrouw op de lange adem. Koester het adagium dat één van de 
geïnterviewde ondernemers aandroeg ‘every journey starts with a single step’  
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3- Zorg eerst maar eens dat de ambitie van samenwerking rond toerisme en militair 
erfgoed goed van de grond komt. Je kunt dat wel een bescheiden ambitie noemen 
maar er is nog een behoorlijke weg te gaan om dit als gedeelde verantwoordelijkheid 
handen en voeten te geven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflectie 
 
Over klein durven denken en handelen 
Bestuurlijk Nederland is gewend om  te denken en te communiceren in termen van 
grote opgaven, kansen en ambities. Waar het klein en bescheiden wordt krijgt het al 
snel de geur van gebrek aan ambitie of hooguit ‘laaghangend fruit’ of ‘quick win’. 
Dat is om meerdere redenen jammer. 
1- De kwaliteit van een gebied wordt in veel gevallen bepaald door een optelsom 
van vele kleine dingen in plaats van iets groots. Organisch en stap voor stap kleine 
impulsen geven is dan ook vaak slimmer dan een groot programma maken.  
2- Kleine resultaten vormen vaak de katalysator, hefboom of vliegwiel voor iets 
groters. We kennen in onze taal niet voor niets begrippen als olievlekwerking, 
uitstralingseffect, opschalen en sociale besmetting. Je kunt op die werking sturen. 
3- Klein denken en handelen helpt om de menselijke maat centraal te stellen en 
vermindert de afstand tussen systeemwereld en leefwereld.   
4- Klein denken en handelen verkort de afstand tussen bedenken en doen en 
vermindert de kans op ontsporingen die veel grote ambities met zich meebrengen. 
Wie alleen groot denkt raakt snel teleurgesteld.  
5- In een dynamische wereld met een onvoorspelbare toekomst vormen kleine 
stappen die je eerst moet zetten om nieuwe perspectieven te zien, het enige houvast. 
Innovatie is knutselen, recombineren en ‘trial and error’ en dat bereik je niet met 
programmeren.    
 
Voor Waterpoort is het raadzaam om de kleine resultaten als volwaardig te 
beschouwen en daar trots op te zijn. En het helpt om in de aanpak niet alleen 
programmatisch te denken maar ook organisch: met welke (kleinschalige) impulsen 
vergroten we de kans dat op termijn de Waterpoortregio aan kracht wint?  
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III- Verdieping en reflectie op eigenaarschap en binding 
 
De mythe van de zelfsturende regio 
In veel interviews werd (al of niet daartoe aangezet door de vraagstelling) het idee 
omarmd van een regio die zelf een vorm van regionale sturing zou moeten 
ontwikkelen en waarbij de provincie uiteindelijk een stap terug zou kunnen doen. 
Unaniem was men van mening dat van dat laatste nog geen sprake kan zijn. De 
boodschap van de meeste geïnterviewden; ‘provincie, trek er nog twee tot vijf jaar aan 
en dan moeten we/ze het toch zelf kunnen’. Bij doorvragen bleek het lastig zich voor 
te stellen wat er dan veranderd zou kunnen zijn ten opzichte van nu. 
Dan komen namelijk een aantal twijfels over die zelfsturing naar voren die een meer 
structureel karakter hebben. Zo werd er veelvuldig op gewezen dat dit geen, dan wel 
een geconstrueerde regio is. De kracht van de regionale afbakening (ligging aan het 
water, provincieoverschrijdend) wordt ook als zwakte gezien. Er zijn vele aanpalende 
vormen van regionale samenwerking (denk aan Zuid Westelijke Delta, West-Brabant 
en de Brabantse Wal) die door meerdere geïnterviewden worden beschouwd als 
bruikbare vormen van regionale samenhang en samenwerking. Iedereen kan wel 
benoemen dat Waterpoort daar iets aan toevoegt maar het wordt lastiger wanneer dat 
moet worden vertaald in een duurzame vorm van samenwerking. En men is kritisch 
op het stapelen van platforms.  
Bij het doorvragen op wat de gemeenten in dit gebied bindt wordt vooral de rol van 
Bergen op Zoom geproblematiseerd en daar bestaat een veelheid aan beelden over: 

- “ze hebben minder bij dit proces te winnen dan Moerdijk en Steenbergen”; 
- “ze hebben de Brabantse Wal al”;  
- “het zand kan niet goed samenwerken met het klei”;  
- “Bergen op Zoom denkt dat ze het als grotere gemeente zelf wel afkan”;  
- “Bergen op Zoom is meer gericht op de Schelde”;  
- “ze hebben hun handen vol met eigen problemen”.  

 
Vanuit de stad zelf worden ook twijfels geuit over hoe Waterpoort functioneert en 
over de eigen rol daarin:  

- er zijn al zoveel van dit type netwerken, kunnen die niet wat meer in elkaar 
worden geschoven? 
- de ambities van Waterpoort zijn vooral interessant voor anderen, als 
regioplaats, middelgrote stad moeten we veel zelf regelen.  
- schoenmaker blijf bij je leest: er worden in Waterpoort ambities opgeworpen 
die al zijn belegd bij aanpalende en overstijgende overleggen  zoals Regio 
West-Brabant, Brabantse Wal, landelijke netwerken, Zuid Westelijke Delta. 
Richt je op het Manifest.  
- we hebben niet de indruk dat kennis en kunde die we hebben rond 
evenementen en marketing wordt benut. 

 
Hoe divers deze oordelen en wensen ook zijn, ze getuigen allemaal van twijfel of het 
wel houdbaar is om het samenwerkingsverband Waterpoort duurzaam te laten zijn.  
Een kenmerkend citaat: “deze regio is niets zonder de provincie, juist de structurele 
betrokkenheid van de provincie maakt het tot en interessante vorm van regionale 
samenwerking”. Ideeën die er worden geuit over die meer structurele rol: 

1- geef deze regio net als andere regio’s in Brabant de status van streeknetwerk 
met een blijvende inbreng van de provincie; 
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2- de provincie zou duurzamer in deze regio aanwezig moeten zijn in de vorm 
van een provinciale dependance. Die aanwezigheid is de grote waarde van het 
Waterpoortproces maar daar heb je overigens Waterpoort als groot proces niet 
voor nodig in de toekomst; 
3- de toekomst is aan gebiedscoöperaties en het bouwen van maatschappelijke 
bewegingen van burgers, ondernemers en overheid waar de provincie gewoon 
onderdeel van kan uitmaken. Gebeurt ook elders in het land. 

 
Deze uitspraken relativeren het idee van een zelfsturende regio zonder een cruciale rol 
van de provincie. Juist de ervaring met Waterpoort laat voor deze mensen zien dat de 
provincie onmisbaar onderdeel uitmaakt van ‘de regio’ en nodig is om het meer te 
laten zijn dan de som der delen. Het is vanuit dat perspectief niet slim om de 
provinciale rol buiten of boven (de provincie die anderen opvoedt tot zelfsturing) de 
regio te definiëren. 
Daarnaast hebben alle opmerkingen gemeen dat je er rekening mee moet houden dat 
Waterpoort transformeert in iets anders met andere partijen. 
 
Zorgen over de bestuurlijke initiatiefgroep 
Er wordt met zorg gekeken naar de bestuurlijke initiatiefgroep. Daar beginnen 
discussies steeds opnieuw en lukt het niet om een goede volgende stap te zetten. Er 
lijkt in die groep ongemak over de relatie tussen de aanpak in Waterpoort (met 
thematrekkers en over bestuurlijke grenzen heen) en de behoefte aan heldere  
bestuurlijke verantwoordelijkheden. Iedere volgende stap levert weer discussie op. 
Zoals één van de geïnterviewden het uitdrukte: de onderlinge gunfactor ontbreekt en 
als je daar niets aan doet wordt het niks.  
Meerdere analyses die allemaal wel een deel van de verklaring vormen zijn 
aangedragen:  

- de wisseling van de wacht onder bestuurders na de vorige verkiezingen; 
- het ontbreken van een cultuur van samenwerken in deze regio; 
- de lastige rol van Bergen op Zoom in het proces waardoor steeds opnieuw de 
discussie oplaait van wat we echt samen hebben.  
- de cultuur van praten, vergaderen en beleid maken;  
- de te hoge verwachtingen van een sturende rol van overheid/bestuurders in dit 
type proces. 

 
Het vertrouwen dat via de bestuurlijke lijn iets van regionale sturing en binding op het 
schaalniveau van Waterpoort tot stand komt is dan ook laag.  
Wat opviel in de interviews is dat er twee visies op sturing door elkaar heen lopen. 
Aan de ene kant de taal van het overheidsplanproces: ‘de bestuurlijke coalitie maakt 
visies en plannen en moet nu eindelijk eens naar uitvoering zien te komen”. 
Aan de andere kant de taal van organische gebiedsontwikkeling: ‘we zijn 
werkendeweg bezig om een nieuwe manier van denken en samenwerken te 
ontwikkelen en dat begint klein en zal groeien”. Vanuit de eerste manier van kijken 
schiet het niet op, want de uitvoering komt niet snel genoeg van de grond. Vanuit de 
tweede lijn is er veel in beweging maar missen de bestuurders de boot.  
Naar de provincie levert de eerste lijn de boodschap op: zet druk op de bestuurders 
om sneller tot uitvoering te komen en desnoods organiseer je het maar anders dan met 
die thematrekkers.  
Vanuit de tweede redeneerlijn wordt door meerdere mensen aan de provincie 
geadviseerd consequenter voor een maatschappelijk proces te kiezen en bestuurders 
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desnoods links te laten liggen. Bestuurders die er echt voor willen gaan sluiten zich 
dan wel aan.  
Een niet genoemde optie is het bestuurlijke vergadercircuit om te bouwen tot iets wat 
de geur heeft van wat in de Academy gebeurt. Maak dan van de initiatiefgroep een 
leeromgeving (‘community of practice’) waarin samen iets creëren, inspiratie en 
samen reflecteren centraal staat in plaats van vergaderen. En je kunt daarbij ook 
denken aan het mengen van bestuurders met ambtenaren, ondernemers en burgers 
(‘diagonaal organiseren’).  
De vraag is in hoeverre een klassieke manier van hiërarchisch organiseren past bij wat 
Waterpoort nu is en beoogt. De bestuurlijke structuur lijkt destijds bedacht vanuit het 
idee van een krachtige coalitie rond de verziltingsopgave. De vraag is of dat anno 
2015 nog de goede basis is voor Waterpoort.  

 
Het verlangen naar ondernemers  
Er lijkt redelijke consensus over de constatering dat Waterpoort te weinig onder-
nemers aan zich weet te binden en weet te bereiken en dat dit één van de belangrijkste 
uitdagingen is voor de volgende fase van het proces. Het blijkt echter lastig te 
formuleren waar dit dan over zou moeten gaan. Vanuit het proces rond de verzilting 
van Volkerak/Zoommeer was er de verwachtingen dat Waterpoort zich zou richten op 
verdienmodellen voor recreatie en visserij en die ook zou aanboren. De visserij is 
echter nooit in het zicht van Waterpoort gekomen, naar ambities met nieuwe 
verdienmodellen voor de recreatie wordt meer op kleinschalig niveau gekeken.  
Wat betreft partijen ‘op het land’ wordt er op gewezen dat grote bedrijven in de regio, 
zoals Suiker Unie en ook de agrariërs, werken in de context van een wereldmarkt en 
niet zitten te wachten op een proces van het schaalniveau van Waterpoort om aan 
nieuwe verdienmodellen te gaan werken. Zij hebben er geen behoefte aan om hun 
innovatieprogramma’s en nieuwe verdienmodellen te koppelen aan Waterpoort.  
Voor hen is Waterpoort toch meer een kwestie van samenwerking rond ruimtelijke 
vraagstukken en goede relaties met de buren (omgevingsmanagement). Aan de andere 
kant zijn er de kleine ondernemers die zoals een ondernemer opmerkte ‘te druk zijn 
met het hoofd boven water te houden om zich ook nog eens met Waterpoort te 

Reflectie 
 
Over diagonaal organiseren 
Iedereen heeft de mond vol van netwerksturing, gelijkwaardigheid en participatie 
maar veel processen die pretenderen vernieuwend te zijn, worden verrassend 
klassiek en hiërarchisch georganiseerd. Ze volgen het model van stuurgroep, 
projectteam, werkgroepen (of iets wat er op lijkt) en er wordt angstvallig bewaakt 
dat een bestuurder niet verzeilt raakt in een werkgroep, werksessie of leertraject 
met uitvoerende mensen. Ieder zijn eigen niveau. Het is de taal van ‘het 
organiseren van bestuurlijke commitment’, ‘implementeren van beleid’ en ‘heldere 
kader stellen’ en dat levert vaak taaie processen op. Dat is niet meer van deze tijd. 
In mijn werk bij gebiedsontwikkeling, transitie en netwerkvorming pas ik 
regelmatig het principe van diagonaal organiseren toe: bestuurders, managers en 
uitvoerende mensen uit verschillende organisaties door elkaar heen en aan de kant 
van de samenleving geen onderscheid tussen deftige processen met ‘partners’ en 
lossere processen met burgers, initiatiefnemers en creatieven. Het gaat bij 
vernieuwing om een bijzondere mix van mensen die bereid en in staat zijn vanuit 
gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid te denken en te handelen. 
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bemoeien’. Zij vragen om een provincie die dingen voor hen regelt (vergunningen, 
voorzieningen, subsidies) en niet één die veel van hen vraagt.  
 
Meerdere geïnterviewden waarschuwen dat de provincie niet moet proberen bedrijfs- 
en verdienmodellen te gaan maken. De provincie is geen ondernemer.  
Wat de provincie wel kan doen is het uitlokken van nieuwe ondernemerschap door 
‘triggermoney’ in te zetten, verbindingen te leggen en nieuwe bondjes te smeden  
(‘treintjes maken’ in de woorden van gedeputeerde de Boer). Dat gebeurt nu ook al 
maar dat zou wat systematischer kunnen. 
Dat zou kunnen op het terrein van zilte landbouw, duurzame energie, koppeling van 
grondstoffenstromen en toerisme. Het bescheiden ambitieniveau dat hierbij past is  
‘nieuw ondernemerschap stimuleren’ waarbij helaas niet te voorspelen valt of en waar 
dat nieuwe verdienmodellen gaat opleveren.   
Waar wel enig perspectief wordt gezien is het werken aan vormen van 
maatschappelijk ondernemerschap. De energiecoöperatie wordt vaak genoemd als 
overbekend voorbeeld en is hier zeker van belang gezien kansen met duurzame 
energie in deze regio, inzet op ‘nul op de meter’ vanuit rijk en provincie en het feit dat 
er mensen binnen Waterpoort actief zijn die hier wat mee willen en kunnen.  
Sommigen zien in het model van de coöperaties een middel om als provincie zelf 
ondernemend op te treden, namelijk door lid van een gebieds- en energiecoöperatie te 
worden. Daarvan zijn in Nederland ook voorbeelden.  
 
Meer burgers bereiken 
In de schaduw van het verlangen meer ondernemerschap aan te boren worden in 
meerdere interviews zorgen geuit over de geringe aansluiting van de burgers van 
West-Brabant, Tholen en Goeree-Overflakkee bij Waterpoort. De één verwoordt dit 
in termen van marketing (het merk Waterpoort leeft nog niet), de ander heeft het over 
actief burgerschap waarbij gebiedsgericht beleid ook door burgers wordt gedragen en 
het niet beperkt blijft tot overheid en markt.  
In die laatste redeneerlijn moet de provincie ook nadenken over hoe je stuurt op een 
vitale samenleving in termen van sociale samenhang en participatie. Nu  wordt alles 
in economische, ruimtelijke en bestuurlijke termen geduid.  

Reflectie 
 
Over het belang van het bouwen aan sociaal kapitaal 
In 1992 publiceerde Robert Putnam zijn standaardwerk over krachtige regio’s 
‘making democracy work’ . Het was gebaseerd op zijn onderzoek naar succes en 
falen van regiovorming in Italie. Hij kwam tot de verrassende conclusie dat de 
kracht van het sociaal kapitaal het enige was waarop sterke en zwakke regios (in 
termen van goed bestuur en economische kracht) zich onderscheidden. Daarmee 
doelde hij op een sterk verenigingsleven, bruggen tussen verschillende 
leefwerelden, onderling vertrouwen tussen burgers en vertrouwen van burgers in 
de instituties. In actuele discussies in ons land over regionale kracht is deze 
invalshoek echter niet terug te vinden. Je investeert in samenwerking in de regio 
als middel om ambities te realiseren en niet als doel op zich. Wie echter de radicale 
consequenties uit (ook recenter) onderzoek naar sociaal kapitaal trekt zou moeten 
vaststellen dat het bouwen daaraan het hogere doel is want dan komt het met 
ecomnomische vitaliteit en goed bestuur wel goed. Het is goed om Waterpoort en 
gebiedsgericht werken in bredere zin ook eens vanuit dit perspectief te bekijken. 
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Bescheiden rol van onderwijs en onderzoek 
De rol van onderzoek en onderwijs binnen het Waterpoortproces is bescheiden. Er 
zijn geen onderzoeksprogramma’s aan Waterpoort gekoppeld en de betrokkenheid 
van onderwijs is mooi (stages, individuele en groepsopdrachten) maar kent niet de 
allure van het triple O-model (overheid, ondernemers- onderzoek/ onderwijs) waarbij 
onderzoek en onderwijs gebiedspartner zijn.  
In de interviews werd dit overigens niet gezien als een groot issue. Spontaan werd er 
maak door een paar mensen naar de rol van onderzoek en onderwijs verwezen. Op 
basis daarvan valt moeilijk te beoordelen of hier een grote kans wordt gemist.  
Voorstelbaar is dat rond recreatie en rond het ontwikkelen van nieuwe vormen van 
ondernemerschap onderzoek en onderwijs een rol kunnen spelen.     
 
De Waterpoort Academy 
Als één van de sterke kanten van Waterpoort wordt gezien dat het zoveel doet aan het 
werken aan een nieuwe mindset, competenties en relaties middels de Waterpoort 
Academy, de cursus gastheerschap en de ateliers. Daarvoor bestaat veel waardering. 
Er zijn wel opmerkingen in interviews gemaakt die kunnen helpen om dit nog beter 
tot zijn recht te laten komen.  
  
Allereerst viel op dat de Academy door direct betrokkenen wordt gezien als een vorm 
van matchmaking waardoor nieuwe netwerken en zelfs nieuwe kleine businesscases 
ontstaan. Terwijl mensen op wat meer afstand (zoals de bestuurders) het waarnemen 
als een cursus waarvan ze niet goed weten ‘wat hun ambtenaren daar nu leren’. Dat 
zijn nogal verschillende beelden van wat de Academy is. 
Daarnaast gaven meerdere geïnterviewden aan dat ze het jammer vinden dat 
verschillende groepen (ambtenaren , ondernemers, burgers) niet gemengd worden 
terwijl anderen juist aangaven dat die menging nu al de kracht is.  
 
Het lijkt me raadzaam om de filosofie en werkwijze van de Academy (trefwoorden: 
‘mutual gain’, modus 2, matchmaking, nieuwe dwarsverbanden) krachtiger neer te 
zetten als de manier van werken in alles wat Waterpoort doet. Daar ook iedereen in 
mee te nemen en mensen dwars door formele lagen heen te mixen, dus ook de 
bestuurders.  Het past bij wat hierboven diagonaal organiseren is genoemd.  
 
Andere provincies weinig zichtbaar 
Het beeld dat in de interviews wordt opgeroepen van de bijdrage van de andere 2 
provincies (Zeeland en Zuid-Holland) is bescheiden tot marginaal. De meeste mensen 
kunnen zich ook niet veel voorstellen bij een grotere rol van deze provincies. Dat leidt 
er ook toe dat veel mensen vinden dat gemeenten meer moeten doen zodat de 
provincie Noord-Brabant een stapje terug kan doen maar er wordt weinig in deze van 
de andere provincies verwacht.  
Wil Waterpoort het unieke van het schaalniveau (watergebonden, 
provincieoverstijgend) volledig kunnen benutten dan lijkt het logisch dat de andere 
provincies het been wat meer bijtrekken. Dat kan heel zakelijk als het gaat om inzet 
van menskracht en middelen, maar ook door de ervaringen met Waterpoort beter te 
laten landen in alle drie de provinciale organisaties.     
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Provinciehuis op afstand 
Zoals eerder opgemerkt is het eigenaarschap voor het Waterpoortproces binnen het 
provinciehuis van Noord-Brabant beperkt. Het leerproces binnen de provincie rond 
gebiedsgericht werken en het leerproces binnen Waterpoort worden niet ervaren als 
communicerende vaten. Door de mensen uit de binnenwereld van het 
Waterpoortproces wordt vooral benadrukt dat het Waterpoortproces unieke dingen 
oplevert (bottom-up ontwikkelen van samenwerking, de Waterpoort Academy, de 
verankering van de provincie in de streek) die niet goed worden gezien binnen de 
provincie en ook niet doordringen in het denken over de gebiedsaanpak van de 
provincie. Dat beeld lijkt te kloppen.  
Binnen het provinciehuis wordt Waterpoort beschouwd als een proces waar weinig 
(bij)sturing op nodig is. Waar de één dit positief duidt (dat gaat daar goed en daar heb 
je geen omkijken naar) ziet de ander de schaduwzijde: de provincie is te druk met 
zichzelf om hier de nodige aandacht aan te geven.   
Om drie redenen lijkt het verstandig om daar de dialoog meer dan nu over te zoeken: 

- de formule van de Academy en de ateliers, het bottom-up bouwen van 
netwerken waar belangen worden gekoppeld en de verankering van een team 
van provinciemedewerkers in de regio zijn het waard om breder binnen de 
provincie te laten resoneren. Dat voegt iets wezenlijks toe aan wat wordt 
geleerd over gebiedsgericht werken via de praktijkschool en helpt om de balans 
te vinden tussen provinciale regie en partnerschap in de regio;   
- het team van het Waterpoortproces beschouwt de ruimte die het proces krijgt 
vanuit het provinciehuis niet altijd als een blijk van vertrouwen maar ook als  
gebrek aan aandacht en interesse; 
- er bestaan veel oordelen binnen het provinciehuis over het Waterpoortproces 
die niet altijd gebaseerd zijn op de realiteit. Daar is wel enige dialoog over op 
zijn plaats.  
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IV Conclusies en adviezen 
 
Een pluim op de hoed 
De provincie Noord-Brabant verdient een groot compliment voor de wijze waarop ze 
vertrouwen heeft opgebouwd in het proces Waterpoort. In de regio voelt men zich  
goed gesteund door de provincie, smaakt de betrokkenheid van de provincie naar 
meer en heeft men geen last van de discussies die Waterpoort oproept binnen het 
provinciehuis.   
Die waardering zit in heel basale en weinig spectaculaire zaken: 

- de ogen openen voor nieuwe gezamenlijke ambities; 
- gestaag bouwen aan nieuwe netwerken in de regio (‘zwaan kleef aan’); 
- aanwezig zijn in de regio en van daaruit kortsluiten van gefragmenteerde 
beleids- en planprocessen en vergunningsprocedures; 
- versnelling brengen rond ambities met iconische plekken in het gebied; 
- nieuwe bondjes rond plekken maken; 
- bouwen aan een nieuw type ondernemerszin, gastheerschap en 
gebiedseigenaarschap; 
- win-win processen rond grond- en ruimtegebruik op gang brengen. 

     
Dat zijn grote zachte resultaten en kleine harde resultaten met veel waarde die wel 
eens wat meer in het zonnetje mogen worden gezet omdat ze vanuit twee 
perspectieven (bouwen aan sociaal kapitaal en de kracht van kleine ingrepen met 
uitstralingseffect) er erg toe doen. 
 
De provincie in de regio 
Interessant is dat er binnen het provinciehuis ongemak is over dit type opbrengst van 
het proces tot nu toe. Daar domineert het discours en het ongeduld over de grote harde 
opbrengsten: de financiële basis voor de verzilting, nieuwe verdienmodellen, grote 
transitieopgaven, een vitale zelfsturende regio die eenheid uitstraalt.  
De term gebiedseigen dynamiek waar de provincie mee speelt is in dit verband 
misleidend. Het wordt op het provinciehuis vooral ingevuld als het realiseren van 
dynamiek die nog afwezig is in het gebied en het bouwen van netwerken en coalities 
rond grote strategische agenda’s van de provincie (met name de verzilting). Dat is  
wat anders dan gebiedseigen als organisch proces van, samenwerken, leren omgaan 
met tegenstellingen en kleine stappen maken. Een proces waarbij vooral de blijvende 
nabijheid van de provincie telt in tegenstelling tot het op het provinciehuis 
gekoesterde beeld van aanjager en opvoeder (‘de regio leren om op eigen benen te 
staan’).  
De winst van het proces zal dan ook niet op het provinciehuis worden geabsorbeerd 
en vertaald in de praktijk van gebiedsaanpak als over deze kloof tussen twee beelden 
van ‘gebiedseigen proces’ geen kritische reflectie en dialoog plaatsvindt. Een aantal 
thema’s voor die dialoog: 

1- Hoe waardevol zijn de gebleken grote zachte opbrengsten en kleine harde 
opbrengsten voor een blijvende grote inzet van de provincie?  
2- Helpt het ons om kleiner en organischer te denken bij gebiedsgerichte 
benaderingen en meer te sturen op de opbouw van sociaal kapitaal? 
3- In hoeverre is het zinvol om over een terugtrekkende rol van de provincie te 
praten in een regio waar de provincie maakt dat er iets van een regionale 
samenhang en samenwerking kan zijn? 
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4- Kunnen principes als diagonaal organiseren en het ombouwen van 
bestuurlijke processen in leeromgevingen ons helpen?    
5- Kan de provincie actief onderdeel uitmaken van gebieds- en 
energiecoöperaties? 
6- Kun je aanwezigheid van de provincie in de regio ook invullen door iets 
wat lijkt op een provinciaal loket /dependance in de regio?  
7- Helpt het om te praten en te sturen vanuit het idee van bewegende doelen en 
hoe doe je dat dan? 

 
Verbreden eigenaarschap proces 
Iedereen is het er over eens dat de komende jaren gebouwd moet worden aan meer 
evenwicht tussen partijen en dat het proces Waterpoort minder zwaar op de provincie 
Noord-Brabant hangt. De provincie zou daaraan kunnen bijdragen door op de 
volgende punten (bij) te sturen. 
 

1- Onder de Waterpoortvlag doorpakken op het bouwen van 
cultuurhistorische, natuur- en recreatieve netwerken van forten, havens en 
pontjes en niet te veel andere ambities najagen. Daarbij ook welke met 
verbindende ambities voor over 5 (bijvoorbeeld: groei toerisme met...%)  
2- Bereid zijn om steeds ad hoc te kijken of ambities de Waterpoortvlag en het 
schaalniveau van Waterpoort wel nodig hebben of dat andere 
schaalniveaus/gremia passender zijn (wisselende verbanden, flexibele 
invulling van begrip samenhangende regio). 
3- Blijven (uit)bouwen van leeromgevingen binnen en buiten de Waterpoort 
Academy waar ondernemers, burgers, bestuurders en ambtenaren samen leren 
en samen nieuwe combinaties maken in plaats van apart.  
4- In lijn met de vorige punten herbezinnen op de bestuurlijke structuur van 
Waterpoort en ombouwen van bestuurlijke initiatiefgroep tot community of 
practice waarbij samen leren, inspireren en creëren (ook met anderen dan 
bestuurders) centraal staat.  
5- Gestaag blijven uitbouwen van het grotere netwerk (‘zwaan kleef aan’) en 
actief onderzoeken of hier nieuwe modellen voor (maatschappelijk) 
ondernemerschap uit te halen zijn (model energiecoöperaties). 
6- Herwaarderen van de rol van de andere provincies in het proces en samen 
onderzoeken of het interprovinciale karakter van het proces een impuls kan 
krijgen; 
7- Nog eens kritisch kijken of onderzoek en onderwijs een wat prominentere 
rol binnen Waterpoort kunnen vervullen.  
 

Het zijn 7 denkrichtingen die bewust niet verder ingevuld zijn omdat dat de scope van 
deze opdracht te boven gaan. Die was immers niet gericht op advisering over de 
toekomstige organisatie van Waterpoort maar op de vraag naar de provinciale rol in 
het proces.  
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Lijst van geinterviewden  
 
Partners in de regio   
Jan Hoogendoorn  voorzitter bestuurlijke Initiatiefgroep Waterpoort  
Thomas Zwiers  wethouder Moerdijk 
Marty Braat   beleidsmedewerker Moerdijk  
Jos Akkermans recreatie-ondernemer Steenbergen  
Hans Bal   recreatie-ondernemer Goeree-Overflakkee 
Hakim Tampoebolon voorzitter dorpsraad Dinteloord  
Imke Mulders  stedenbouwkundige, docent Nhtv en inwoner van Kruisland 
Paul Hagens   Suiker Unie 
Michael Daamen  Energiek Moerdijk, platform Duurzame Energie  
Jack van Oorschot  agrarier, ZLTO  
Tiny Arts   beleidsmedewerker Bergen op Zoom  
Patrick v.d. Velden wethouder Bergen op Zoom 
Cees Anton de Vries procesversneller, Waterpoort Academy 
Karen Raap  beleidsmedewerker Provincie Zuid-Holland  
Harry van Huut projectleider Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak- 
   Zoommeer en directie programmabureau Zuidwestelijke Delta 
 
Provincie Noord-Brabant 
Yves de Boer  gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling 
Niels Aten  beleidsadviseur, linking pin Waterpoort/Zuidwestelijke Delta 
Yolande vd Meulen opdrachtgever Waterpoort en clusterdirecteur Natuur & Milieu  
Erik van Merrienboer directeur Strategie & Beleid  
Ronald Kramps gebiedsmanager Waterpoort 
Martin Eijkelhof alliantiemakelaar Waterpoort 
 
 
 
 
 


