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De betrokkenheid van gemeenten bij het opstellen van de Slimme 
Specialisatiestrategie: het functioneren van het partnerschapsbeginsel 
Lisanne Wessels (studente Maastricht University) 
 
Introductie onderzoek  
Ik heb onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de Nederlandse gemeenten bij het opstellen 
van de ‘Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation’ (RIS3), ook wel de Slimme 
Specialisatiestrategie genoemd. Dit is gedaan in het kader van het partnerschapsbeginsel dat 
recentelijk versterkt is door middel van Europese wetgeving. De RIS3 is een ex-ante voorwaarde sinds 
de huidige programmaperiode 2014-2020 ter voorbereiding op het Operationeel Programma van elk 
landsdeel dat moet worden opgesteld om in aanmerking te komen voor de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen). Ook heb ik de factoren onderzocht die mogelijkerwijs de 
betrokkenheid hebben beïnvloed.  
 
Bijna driekwart van Europese wet- en regelgeving moet worden uitgevoerd op regionaal en lokaal 
niveau. Echter blijkt uit een Speciale Eurobarometer (2009) dat het merendeel van de Europese 
bevolking vindt dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de regionale en lokale 
autoriteiten (RLA’s) op Europees niveau. Uit deze enquête bleek ook dat burgers juist het meeste 
vertrouwen hebben in de lokale en regionale democratie. Dit suggereert dat zij dus een hogere mate 
van betrokkenheid van RLA’s wensen.  
 Verder is het interessant om de betrokkenheid met terugwerkende kracht te onderzoeken 
omdat de formele rol van RLA’s recentelijk is versterkt met betrekking tot Europees regionaal beleid. 
Elke lidstaat is sinds 2013 volgens artikel 5 van de gemeenschappelijke bepalingen inzake de ESI-
fondsen (1303/2013) namelijk verplicht een partnerschap te organiseren met de competente RLA’s. 
Ook de nieuwe gedelegeerde handeling, ‘De Europese gedragscode voor partnerschap in het kader 
van de ESI-fondsen’ (2014), is hierbij van belang, omdat hier onder andere in staat dat de 
geselecteerde partners de meest representatieve stakeholders moeten zijn. 
 
Doelen van het onderzoek 
De hoofdvraag luidt als volgt: Met betrekking tot de betrokkenheid van lokale autoriteiten in 
Nederland bij het opstellen van de Slimme Specialisatiestrategie, hoe is het partnerschapsbeginsel 
uitgevoerd en welke factoren hebben hier mogelijkerwijs aan bijgedragen?  
Dit heeft geleid tot de volgende drie subdoelen: 

1. Het geven van een overzicht van het proces en de governance-structuur van de vier 
landsdelen bij het opstellen van de Slimme Specialisatiestrategie; 

2. Het onderzoeken van de mate van betrokkenheid van gemeenten bij het opstellen van de 
Slimme Specialisatiestrategie en hun tevredenheid hierover; 

3. Het analyseren van de interne factoren die mogelijkerwijs de mate van betrokkenheid van 
gemeenten bepalen bij het opstellen van de Slimme Specialisatiestrategie. 

 
Doelgroep en methoden  
De doelgroep van dit onderzoek zijn de Nederlandse gemeenten. Om dit onderzoek uit te kunnen 
voeren in de beperkte tijd is ervoor gekozen om eerst relevante documenten te bestuderen en de 
coördinatoren van de vier Nederlandse landsdelen te interviewen om een beeld te krijgen van het 
proces van het opstellen van de strategie en de verwachtingen van gemeenten hierbij. Vervolgens 
zijn tien vertegenwoordigers van gemeenten geïnterviewd die direct of indirect betrokken waren bij 
het opstellen van de strategie om te kijken hoe en in welke mate deze gemeenten betrokken zijn 
geweest en welke factoren hier mogelijkerwijs aan hebben bijgedragen.  
 
Deze factoren zijn onderverdeeld in drie categorieën:  
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1. Administratieve factoren (aantal inwoners, het hebben van een EU coördinator, het hebben 
van ambtenaren die zich bezighouden met Europese zaken, toegang tot EU 
informatienetwerken); 

2. Factoren met betrekking tot aansluiting en eerdere ervaringen met de EU (een 
vertegenwoordiger of kantoor in Brussel, een burgemeester of wethouder met Europese 
aangelegenheden in zijn of haar portfolio, een zetel in het Comité van de Regio’s, het hebben 
van een lokale EU-strategie, eerdere ervaringen met EU subsidies, andere activiteiten op 
Europees niveau); 

3. Organisatorische factoren (permanente rol in samenwerkingsverband, lid van de Stuurgroep, 
de betrokkenheid van maatschappelijke en private actoren).  

De eerste twee categorieën betreffen interne factoren en de laatste categorie betreft externe 
factoren.  
 
Resultaten 
1. Het proces en de governance-structuur van de vier landsdelen bij het opstellen van de Slimme 
Specialisatiestrategie (organisatorische factoren). 
Alle vier de landsdelen hebben een ander proces doorlopen. Dit is niet vreemd aangezien de 
handleiding van de Europese Commissie voor het opstellen van de Slimme Specialisatiestrategie pas 
na het van start gaan van de voorbereidingen is gepubliceerd. Dit heeft gevolgen gehad voor de 
betrokkenheid van de gemeenten, omdat dit afhing van het aantal gemeenten dat lid was van de 
Stuurgroep en of er bijeenkomsten of open consultaties georganiseerd waren voor gemeenten. De 
landsdelen West- en Noord-Nederland hebben bijvoorbeeld alle gemeenten per e-mail op de hoogte 
gebracht van de georganiseerde open consultaties. Dit bood alle gemeenten op zijn minst de kans 
om op de conceptversies van de strategieën te reageren.  

Organisatorische factoren bepaalden of een gemeente wel of niet direct betrokken was bij het 
opstellen van de Slimme Specialisatiestrategie. Dit wordt vooral bepaald door de positie van de 
gemeente in de regio. Aangezien in Noord-Nederland de gemeenten Emmen, Groningen, 
Leeuwarden en Assen een speciale positie hebben in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN) dat de leiding had over het opstellen van de strategie, vervulden zij vanzelfsprekend een 
belangrijke rol en waren zij ook lid van de Stuurgroep. In Oost-Nederland namen vertegenwoordigers 
van de twee provincies van de Management Autoriteit van Oost-Nederland de leiding en zat er één 
ambtenaar namens de Gelderse steden en één ambtenaar namens de Overijsselse steden in de 
Begeleidingsgroep. Er is bewust gekozen voor één ambtelijke vertegenwoordiger per provincie 
namens de grote steden om de slagvaardigheid van de Begeleidingsgroep te vergroten. Deze 
vertegenwoordigers hebben samen met de desbetreffende provincie de andere grote steden op de 
hoogte gehouden en de inbreng afgestemd. In West-Nederland waren de vier grootste steden 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht lid van de Stuurgroep. Ook zat er één 
vertegenwoordiger aan tafel namens de middelgrote steden. In Zuid-Nederland waren de gemeenten 
vertegenwoordigd via de triple helix netwerkorganisaties.  
 
2. De mate van betrokkenheid van gemeenten bij het opstellen van de Slimme Specialisatiestrategie 
en hun tevredenheid hierover. 
De tien bevraagde gemeenten waren in verschillende mate betrokken bij het opstellen van de 
Slimme Specialisatiestrategieën. Een duidelijk onderscheid kan gemaakt worden tussen gemeenten 
die direct betrokken zijn geweest als lid van de Stuurgroep (5 bevraagde gemeenten), gemeenten die 
vertegenwoordigd waren door een andere gemeente in de Stuurgroep (2 bevraagde gemeenten) en 
gemeenten die indirect betrokken zijn geweest via slechts de open consultaties (3 bevraagde 
gemeenten).  

Alle bevraagde gemeenten konden zich vinden in de gekozen prioriteiten en sectoren van de 
Slimme Specialisatiestrategie. Ook was de tevredenheid over de betrokkenheid bij de strategie in het 
algemeen gemiddeld tot hoog. De direct betrokken gemeenten waren tevreden tot erg tevreden 
over hun betrokkenheid bij het opstellen van de strategie. Ook de gemeenten die vertegenwoordigd 
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waren via een andere gemeente in de Stuurgroep waren tevreden. Echter had één van deze twee 
gemeenten liever gezien dat de gemeente meer betrokken was geweest gedurende het proces. Van 
de drie gemeenten die indirect betrokken waren gaven twee gemeenten aan dat ze niet helemaal 
tevreden waren over hun betrokkenheid bij het opstellen van de strategie. Deze vertegenwoordigers 
gaven echter aan dat ze wel begrijpen dat het heel lastig is om alle gemeenten te betrekken bij het 
opstellen van zo’n strategie. Dit zou men deels op kunnen lossen door ook een vertegenwoordiger 
van de kleinere gemeenten deel te laten nemen in de Stuurgroep. Voorafgaand zouden alle 
gemeenten gevraagd kunnen worden of ze geïnteresseerd zijn in deelname en geclusterd kunnen 
worden. Een vertegenwoordiger per cluster zou dan op een roterende basis aanwezig kunnen zijn 
tijdens de bijeenkomsten van de Stuurgroep. Op deze manier heeft iedere gemeente de kans om 
actiever bij te dragen aan het opstellen van de strategie. Dit moet echter niet leiden tot een poolse 
landdag. 

Een andere mogelijkheid om een breder draagvlak te creëren is om dit te organiseren via 
bestaande netwerken. Hoewel de G4 en de G32 betrokken zijn geweest, is dit niet expliciet het geval 
geweest voor de P10 en het ‘Platform middelgrote gemeenten’. Het voordeel van het gebruik van 
bestaande netwerken is dat de vorderingen dan ook via het platform gecommuniceerd kunnen 
worden.  
 
3. De interne factoren die mogelijkerwijs de mate van betrokkenheid van gemeenten bepalen bij het 
opstellen van de Slimme Specialisatiestrategie. 
Zoals verwacht scoren de gemeenten die alleen indirect betrokken waren via open consultaties lager 
met betrekking tot de administratieve factoren. Grootte kan bepalen of een gemeente direct 
betrokken is of niet, aangezien kleinere gemeenten geen lid waren van de Stuurgroep. Echter speelt 
deze factor niet per se een belangrijke rol voor de gemeenten die indirect betrokken waren via een 
vertegenwoordiger in de Stuurgroep of via deelname aan open consultaties. Dit is omdat een aantal 
middelgrote steden die wel via de G32 vertegenwoordigd konden worden in de Stuurgroep in West-
Nederland helemaal niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van de strategie. Een belangrijkere 
reden hiervoor zou kunnen zijn dat deze gemeenten niet beschikken over een EU coördinator.  
 Uit dit onderzoek blijkt dat de factoren met betrekking tot de categorie aansluiting en 
eerdere ervaringen met de EU een belangrijke invloed hebben gehad op de betrokkenheid van de 
bevraagde gemeenten: alle gemeenten hebben tenminste enige ervaring met EU subsidies en voeren 
meerdere EU activiteiten uit. Een andere belangrijke factor is het hebben van een bestuurder met 
Europese aangelegenheden in zijn of haar portfolio. Dit was het geval voor 4 van de 5 direct 
betrokken bevraagde gemeenten en ook voor beide bevraagde gemeenten die vertegenwoordigd 
waren via een andere gemeente in de Stuurgroep. Het hebben van een kantoor in Brussel bleek niet 
doorslaggevend te zijn, aangezien bijvoorbeeld van de vier bevraagde gemeenten in West-Nederland 
maar van één gemeente een vertegenwoordiger parttime aanwezig is in Brussel. Een hele belangrijke 
factor voor betrokkenheid is uiteraard dat de gemeente baat heeft bij de strategie, en dus actief is op 
het gebied van innovatie of één van de geïdentificeerde sectoren.  
 
Conclusie 
De resultaten wijzen uit dat ondanks het feit dat alle vier de landsdelen hele verschillende routes 
hebben genomen, het partnerschapsbeginsel goed gefunctioneerd heeft in alle landsdelen met 
betrekking tot de Slimme Specialisatiestrategie. In het algemeen waren de gemeenten tevreden of 
zelfs zeer tevreden over hun betrokkenheid en konden zich vinden in de strategie. Dit laat zien dat 
Nederland dus als praktijkvoorbeeld zou kunnen worden aangewezen met betrekking tot het 
functioneren van het partnerschapsbeginsel in relatie tot de betrokkenheid van de lokale 
autoriteiten in de governance-structuur van de Slimme Specialisatiestrategie.  

Ondanks dat het een onoverkomelijke taak is om alle Nederlandse gemeenten te betrekken 
in het proces, kan er wel een poging gedaan worden dit te verbeteren zodat een nog breder 
draagvlak gecreëerd kan worden. Een groot verschil tussen de landsdelen was de communicatie met 
de gemeenten die niet direct betrokken waren. Terwijl in Oost-Nederland geen open consultaties 
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plaats hebben gevonden, hadden West-Nederland en Noord-Nederland dat wel en waren alle 
gemeenten hiervan op de hoogte gesteld. Dit zou tenminste in alle landsdelen structureel moeten 
gebeuren om de gemeenten de kans te geven bij te dragen.  

Organisatorische factoren bepaalden of een gemeente direct betrokken was of niet bij het 
opstellen van de strategie. De factoren van de categorie aansluiting en eerdere ervaringen met de EU 
bleken de belangrijkste drijfveren om betrokken te zijn. Dat de gemeente baat heeft bij de strategie 
is ook zeer belangrijk voor deelname. Hoewel soms het beeld wordt geschetst dat partijen alleen 
geïnteresseerd zijn vanwege de subsidies die ze er mee binnen kunnen halen is dit niet het geval. 
Deze programmaperiode valt er namelijk minder te halen uit de ESI-fondsen voor gemeenten omdat 
het vooral op innovatie focust en de gemeente daarbij alleen faciliteert. Dit laat zien dat dit dus zeker 
niet de enige motivatie is voor gemeenten om betrokken te zijn bij Europese aangelegenheden.  
 

 


