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Dames en heren,

We staan aan de vooravond van een belangrijke kentering. Een kentering in ons beeld 
van Nederland. Dit is een ontwikkeling die zich min of meer vanzelf  voltrekt. Ik sta hier 
slechts om haar te duiden en daarmee, wie weet, een zetje in de goede richting te geven.
Het oude beeld van Nederland, het beeld dat tot het verleden gaat behoren, is dat van 
de stad en de rand. Dat is het beeld dat ons zegt dat ons land uit twee delen bestaat: de 
Randstad (de stad) en de rest van Nederland (de rand). Ik zal u illustreren wat ik bedoel 
en gebruik daarbij vooral voorbeelden die betrekking hebben op mijn eigen provincie: 
Zeeland.

In het oude beeld van Nederland wordt Zeeland aangemerkt als perifeer. Een uithoek. 
Een gebied dat ‘uit de route’ ligt. Een gebied waarvan je aan mensen buiten de provincie 
heel goed moet uitleggen waarom je er woont. Maar ten opzichte van wat is Zeeland dan 
een uithoek?

Zeeland ligt midden in de Rijn-Schelde Delta. Net als Dordrecht, zij het dat Dordrecht natuur-  
lijk iets minder in het midden ligt. Hoe dan ook, we hebben het over veruit de belangrijkste 
maritieme toegangspoort tot Europa. Onlangs zag ik een prachtige kaart van de Lage Landen 
uit de Atlas van Blaeu, een tijdgenoot van Johan de Witt overigens, die die centrale ligging 
van Zeeland mooi liet zien. Ik heb geen moment geaarzeld en onze minister van Econo-
mische Zaken direct een reproductie voor zijn verjaardag gegeven. Hoezo perifeer?

En vraagt u ook eens aan een Vlaming wat hij van Zeeland vindt. Ik sluit niet uit dat hij 
dan eerst begint over de uitzonderlijke kwaliteit van onze mosselen, en terecht, maar al 
gauw zal hij u ook wijzen op het grote strategische belang van het gebied voor Vlaan-
deren en Antwerpen in het bijzonder: de kurk waar de Vlaamse economie op drijft. Het 
is niet voor niks dat België in 1918 heeft geprobeerd Zeeuws-Vlaanderen te annexeren!
Dus ik vraag u weer: ten opzichte van wat is Zeeland dan een uithoek? Het antwoord is 
natuurlijk: de Randstad. De mate waarin een gebied in Nederland tot de periferie wordt 
gerekend, wordt bepaald door de afstand tot de Randstad. Dat wil zeggen, in het oude, 
tanende beeld van Nederland. En dat geldt dus niet alleen voor Zeeland, maar ook voor 
bijvoorbeeld Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg en Brabant. 

De Randstad en de rest van Nederland. De Randstad ligt in het centrum en bepaalt de fo-
cus op de rest van Nederland. De Randstad bepaalt de maat der dingen. En ik zeg daarbij 
weer, dat is het oude beeld van Nederland. Dat is het beeld dat wij gaan verlaten, maar 
dat tegelijkertijd bijzonder hardnekkig is. De Randstad is de norm en die zogenaamde 
Randstadnorm werkt vandaag de dag nog door in veel zaken. 
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We zien het terug in regelgeving en prestatienormen, in de prioritering van maatschap-
pelijke opgaven, in bestuurlijke inrichtingsvraagstukken en in schaaldiscussies. In elk 
van deze gevallen zal ik u een voorbeeld geven om u te laten zien hoe dat oude beeld 
nog doorwerkt. 

Eerst de prestatienorm. In Den Haag is jaren geleden de prestatienorm voor de aanrijd- 
tijden voor ambulances bepaald: overal in Nederland moet een ambulance binnen 15 
minuten ter plaatse kunnen zijn. Nu werkt dat misschien goed in de Randstad, maar niet 
in Zeeland. Want in Zeeland hebben wij namelijk eilanden. Eilanden die met elkaar zijn 
verbonden door één weg, soms twee wegen. En om van eiland naar eiland te komen 
moet je dus vaak omrijden, naar een brug of naar een dam. Dat kost tijd. Dus als wij die 
prestatienorm willen halen, en dat is de bedoeling van prestatienormen, dan moeten wij 
veel meer ambulances (per hoofd van de bevolking) hebben dan gemiddeld in Neder-
land. En wie betaalt dat? Wie de norm stelt….? 

De bijzondere geografische omstandigheden van Zeeland, en dat geldt ongetwijfeld ook 
voor andere provincies, maken dat Randstadnormen er vaak niet werken. Het gaat niet 
alleen over ambulances, het gaat ook over de toegankelijkheid van de zorg in het alge-
meen, over het onderwijs en over vele andere voorzieningen, zoals het openbaar vervoer. 
Het ligt heel erg voor de hand, maar toch wordt met die specifieke lokale en regionale 
omstandigheden vaak geen rekening gehouden. De dominante focus op de Randstad 
maakt dat onmogelijk, omdat de rest van Nederland simpelweg achter een blinde vlek 
verdwijnt. 

Dat blijkt ook bij de prioritering van maatschappelijke opgaven. De Vogelaarheffing is 
een mooi voorbeeld. Via die heffing moesten ruim 400 woningcorporaties in Nederland 
geld geven aan 50 corporaties die de 40 zogenoemde Vogelaarwijken opknappen. Dan 
hebben we het dus over wijken waarvan de problematiek zich concentreert in de grote 
steden. En van die wijken ligt ongeveer driekwart in de Randstad. Door die Vogelaarhef-
fing kon de vreemde situatie ontstaan dat woningcorporaties in plattelandsgebieden eerst 
hun geld moesten weggeven aan de Randstad en vervolgens in diezelfde Randstad hun 
hand moesten ophouden om hun eigen problematiek zoals leegstand en vergrijzing aan 
te kunnen pakken. Want daar hadden ze geen geld meer voor!

Overigens liggen twee van die Vogelaarwijken in Dordrecht: Wielwijk en Crabbehof. En 
ik beschouw het als Commissaris van de Koningin in Zeeland absoluut als een verzach-
tende omstandigheid dat in Wielwijk een straat is vernoemd naar de Zeeuwse zeeheld 
Michiel de Ruyter. Maar ook niet meer dan dat!
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Die spanning tussen landelijke, Randstedelijke prioriteiten enerzijds en regionale belan-
gen anderzijds speelt nu overigens ook bij de vorming van de nationale politie. Ook daar 
bestaat grote zorg dat de aandacht voor landelijke, Randstedelijke prioriteiten ten koste 
zal gaan van regionale of lokale aandachtsgebieden. Het gevolg is dat de politie onvol-
doende aandacht  kan besteden aan de regio-specifieke uitdagingen en dat zij de voeling 
met de plaatselijke bevolking verliest. Sterker nog, het risico bestaat dat politiecapaciteit 
uit de regio verdwijnt.

De Randstad bepaalt de maat der dingen en dat merken we ook in de discussies over 
bestuurlijke inrichtingsvraagstukken. De rode draad in die discussies is vaak de vraag: 
wie doet wat? De kerntakendiscussie. Volgens het huidige kabinet liggen de kerntaken 
van het middenbestuur, de provincies dus, op de gebieden ruimte, economie en natuur.
Maar de ene provincie is de andere niet. In sommige provincies, met name de Randstad-
provincies, zijn relatief veel voorzieningen aanwezig die door het rijk of door de grote 
steden worden bekostigd. Denkt u maar aan rijksmusea en topsportfaciliteiten. Maar 
Drenthe heeft geen rijksmuseum en Zeeland heeft geen gemeentelijke topsporthallen. 
Door de afwezigheid van dit soort voorzieningen is er in sommige provincies dus, meer 
dan in de Randstad, noodzaak om (als provincie) aanvullend op te treden. En dat bete-
kent ook buiten de door het rijk voorgeschreven kerntaakgebieden. Dat wil zeggen, als 
we in de verschillende regio´s in Nederland een min of meer gelijk voorzieningenniveau 
nastreven. Maar ook hier wordt maatwerk gehinderd door de Randstadnorm. Ook hier 
geldt dat maatwerk moet worden bevochten.

De principiële vraag is aan de orde of het verstandig is dat wij blijven uitgaan van het 
‘enge concept’ van de gedecentraliseerde eenheidstaat zoals wij dat nu doen. Waar leggen 
we binnen Nederland het accent? Op de eenheid of op het recht anders te zijn dan onze 
buren? Het lijkt logisch ons land zodanig in te richten dat een maximale prestatie kan 
worden geleverd. Dan moeten we ook de kracht en de diversiteit van alle regio’s benutten. 

Dat de ene provincie de andere niet is, en dat dit in Den Haag (als het zo uitkomt) ook 
wel wordt beseft, blijkt uit het voorstel in het regeerakkoord voor een Randstadprovin-
cie. Dit voorstel van het kabinet is op zichzelf natuurlijk al een pleidooi voor differentia-
tie, die voortvloeit uit de bestuurlijke spaghetti in de Randstad. Nu zitten de gesprekken 
hierover zodanig in het slop, dat het maar de vraag is of deze ‘superprovincie’ (van 
Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland) er ooit komt. En ik weet eerlijk 
gezegd niet of we daar nou zo rouwig om moeten zijn. Met zo´n ‘superprovincie’ in de 
Randstad wordt het oude beeld van Nederland, waarin de Randstad toch al zo dominant 
is, alleen maar hardnekkiger en ik ben ervan overtuigd dat Nederland, en ook de Rand-
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stad zelf, daarmee niet geholpen is. Er is nu sprake van een fusie van de provincies in de 
noordvleugel, dus zonder Zuid-Holland. Daarvoor geldt wat mij betreft hetzelfde, zij het 
misschien in mindere mate. En een Randstadautoriteit, een oud idee, heb ik als minister 
al afgewezen. Gewoon nog een bestuurslaag. 

Tot slot dan de schaaldiscussies. Hoe werkt het oude beeld van Nederland, met zijn 
vanzelfsprekende focus op de Randstad, hierin door? Laat ik eerst zeggen dat ik in het 
algemeen niet tegen schaalvergrotingen ben. Als dit tot grotere efficiency en effectiviteit 
leidt: prima. Het punt is alleen dat schaalvergrotingen wel opvallend vaak ten gunste van 
de Randstad worden uitgevoerd. En dat gaat dan weer ten koste van de werkgelegenheid 
buiten de Randstad. 

In Zeeland zijn in de afgelopen decennia vele, vele rijksdiensten vertrokken of afge- 
slankt. Het kadaster bijvoorbeeld, terwijl er geen enkele reden was om de opschaling 
hiervan niet in Zeeland te laten plaatsvinden. Immers, bij het kadaster gaat alles online. 
Onnodig dus. En het gevolg van dit vertrek van werkgelegenheid is natuurlijk dat Zee-
land een minder aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat krijgt. Jongeren trekken weg 
(veel naar de Randstad natuurlijk!) op zoek naar een baan en de voorzieningen komen 
steeds verder onder druk te staan. En dit is niet alleen een Zeeuws probleem. Want een 
verslechtering van het woon- en vestigingsklimaat in Zeeland kan bepalend zijn in de 
keuze van bedrijven om in Nederland te blijven of zich elders te vestigen. Bijvoorbeeld 
voor zo’n groot bedrijf als DOW Chemical. Dan is het dus ook een Nederlands probleem. 
Zo is er sprake van een soort domino-effect dat alleen kan worden doorbroken als we het 
oude beeld van Nederland, van ‘de Randstad en de rest van Nederland’, loslaten. 

Dames en heren,
En dat is nu precies wat er staat te gebeuren. Ik zei het al: we staan aan de vooravond 
van een belangrijke kentering in dit oude beeld.
Het beeld dus dat ons zegt dat Nederland uit twee delen bestaat. Het beeld waarin de 
Randstad in het centrum ligt en de focus op de rest van Nederland bepaalt. Het beeld 
waarin die Randstad zo bepalend is voor regelgeving en prestatienormen, voor de 
prioritering van maatschappelijke opgaven, bestuurlijke inrichtingsvraagstukken en voor 
schaaldiscussies, dat de rest van Nederland achter een blinde vlek verdwijnt.
Vanwaar die kentering? Daar zijn een paar redenen voor. In de eerste plaats, omdat het 
economisch zwaartepunt in Nederland verschuift. De Randstad is niet langer de enige 
economische motor van Nederland. De rest van Nederland draagt zeker zoveel bij aan 
ons bruto binnenlands product. Het is niet zo dat in de Randstad het meeste geld wordt 
verdiend. Ook dat is een hardnekkig beeld. Slaat u de statistieken van het CBS er maar 
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op na. Als wij uitgaan van de maximale variant van de Randstad, dus de provincies 
Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen, dan was hun bijdrage aan 
het bruto binnenlands product (marktprijzen) in 1995 en in 2008 nog geen 50%. En dat 
percentage flatteert dus, omdat steden als Hoorn en Alkmaar en omgeving niet altijd als 
onderdeel van de Randstad worden gezien. Ik geloof dat het gewest Holland in de tijd 
van Johan de Witt (1625 – 1672) verantwoordelijk was voor 60% van de staatsinkom-
sten, maar dat is dus echt verleden tijd.

Het economische belang van regio’s buiten de Randstad wordt vaak onderschat en dat 
is steeds minder makkelijk vol te houden. Denkt u maar aan de snelle ontwikkeling van 
de toptechnologieregio rond Eindhoven. Brainport, de slimste regio in de wereld. Er 
gebeurt veel in de regio. In Zeeland ontwikkelen we de Kanaalzone van Terneuzen naar 
Gent, waarin op innovatieve wijze wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de agroche-
mie. De Kanaalzone is het eerste bedrijventerrein van Nederland, gesticht door Willem I, 
dat pas nu ontsloten wordt door een behoorlijke weg!
We werken intensief samen met West-Brabant om de maintenance industrie verder te 
ontwikkelen. En ook elders in Nederland ontwikkelen de regio’s zich in rap tempo. 
De centrale positie van de Randstad in het oude beeld van Nederland verliest snel zijn 
economische rechtvaardiging.

Onlangs sprak ik met een bekende econoom verbonden aan de universiteit van Tilburg. 
Hij noemde Brabant de provincie van 15 procent: 15 procent van de inwoners in Neder- 
land woont er, op 15 procent van het nationale landoppervlak, en er wordt 15 procent 
van het bruto binnenlands product geproduceerd. Misschien is dat inmiddels zelfs wel 
meer, maar Brabant ontvangt maar de helft van dat percentage via het Provinciefonds 
terug van het rijk. Er bestaat daar dus een gevoel onderbedeeld te zijn.
Nu bestaan er gelukkig wel meer ijkpunten dan inwonertal en landoppervlak om tot 
een rechtvaardige verdeling van rijksmiddelen te komen, maar het toenemende gevoel 
van onrechtvaardigheid duidt er wel op dat de Randstadnorm zijn houdbaarheidsdatum 
nadert of zelfs al gepasseerd is.

Dat gevoel van onrechtvaardigheid gaat zo ver dat er bij tijd en wijle zelfs wordt gerefe- 
reerd aan de situatie van de generaliteitslanden. Daarvoor moeten we weer even terug 
naar de tijd van Johan de Witt. Generaliteitslanden, waaronder Staats-Brabant, vielen 
in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder direct bestuur van 
de Staten-Generaal. Ze dienden als militaire bufferzone en economisch werden ze als 
wingewesten behandeld door zware belastingen en heffingen op te leggen. Gelooft u me, 
u wilt geen generaliteitsland zijn.
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De tweede reden voor de onvermijdelijke kentering in het oude beeld van Nederland 
is simpel. De Randstad is gewoon vol, terwijl daarbuiten nog voldoende ruimte is. Uit 
gegevens van TNO (2006) blijkt dat de bevolkingsdichtheid in de Randstad 30% hoger 
ligt dan in stedelijke gebieden als Londen en Parijs. In Utrecht wachten mensen 8 jaar 
op een woning en bij ons staan ze leeg! En het vreemde is dat we dat nog subsidiëren 
ook, bijvoorbeeld via sociale huurwoningen, waarmee de vraag naar woningen in de 
Randstad kunstmatig hoog wordt gehouden. 

De concentratie op de Randstad heeft geleid tot enorme congestieproblemen, torenhoge 
huizen- en grondprijzen en belasting van het milieu. Ik heb daar nog eens een policy brief 
van de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) van 
een paar jaar terug op nageslagen. Daarin staat dat het wegennetwerk in de Randstad 
zwaar verstopt is, met onbetrouwbare reistijden voor meer dan één op de vijf trips tijdens 
spitsuren. In 2005 was 81% van de files in Nederland geconcentreerd in de Randstad. De 
filevorming is daar erger dan in andere polycentrische gebieden, zoals de Vlaamse Diamant 
en het Rijn-Ruhrgebied. En wat gebeurt er als met de vorming van de nationale politie 
een politiedienstencentrum in Utrecht wordt gecentraliseerd? Dat gaat om zo’n 2 à 3.000 
banen. Dat zijn 3.000 mensen in de spits erbij: 3.000 x 5 meter. Dat is weer 15 kilometer.

Er is sprake van een schaarste aan land. De havenuitbreiding in Rotterdam vindt plaats 
op kunstmatig gecreëerd land in zee, terwijl in het gebied rond Schiphol geen huizen 
gebouwd kunnen worden vanwege geluidshinder. 
De maatschappelijke kosten van economische groei in de Randstad nemen toe. Eén van 
de oplossingen ligt in goede verbindingen. Een visie op de infrastructuur en de ruim-
telijke ordening in Nederland die gericht is op de ontlasting van de Randstad in plaats 
van een verdere belasting. Het beleid moet zich niet langer richten op het repareren van 
knelpunten, die zich natuurlijk in de Randstad concentreren. Dan blijven we achter de 
feiten aanlopen. Ook hier moet de fixatie op de Randstad worden losgelaten en worden 
vervangen door een focus op de zich ontwikkelende regio’s. Een andere oplossing, 
die daarmee hand in hand moet gaan, is natuurlijk het creëren van werkgelegenheid 
buiten de Randstad. Om te beginnen door schaalvergroting van rijksdiensten niet langer 
hoofdzakelijk ten gunste van de Randstad uit te voeren, zou ik zeggen. Maar het gaat om 
meer dan de rijksdiensten alleen. Zoals de econoom Dik Wolfson weleens heeft opge-
merkt: het gaat erom hoe je de juiste taak op de juiste plaats krijgt. 
Een derde reden voor het einde van centrale positie van de Randstad in ons beeld van 
Nederland, is dat het politiek niet langer houdbaar is. Gevestigde politieke partijen ver-
liezen steun in de grensgebieden. Dit is met name in het Zuiden zichtbaar. Dat is in de 
afgelopen verkiezingen duidelijk gebleken. En voor een belangrijk deel is dat te wijten 
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aan het feit dat men zich in die regio’s onderbedeeld voelt. Dat verandert pas als de 
Randstadnorm wordt losgelaten. Als er ruimte komt voor differentiatie en een ontwik-
kelingsvisie die recht doet aan de behoeften en de enorme potentie van de regio’s buiten 
de Randstad op het gebied van wonen, werken en mobiliteit.

Dames en heren,
Als de Randstad niet langer de maat der dingen bepaalt, niet langer de norm is, hoe 
ziet het nieuwe beeld van Nederland er dan uit? Ik ben blij dat u het vraagt. Het nieuwe 
beeld van Nederland is een land van verschillende regio’s, dus niet van de Randstad en 
de rest, maar van regio’s met ieder een sterk eigen profiel. En dan heb ik het natuurlijk 
ook over de mainports Amsterdam en Rotterdam, maar niet uitsluitend en niet per sé 
in de context van de Randstad. Het gaat om regio’s waarvan de samenstellende delen 
elkaar aanvullen en versterken op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. Regio’s 
die daardoor in staat zijn zich te ontwikkelen tot een internationale topregio. En daar 
hoort natuurlijk een passende visie op de ruimtelijke ordening in die regio’s bij. Daar 
hoort bij dat er ruimte is voor differentiatie en maatwerk in Nederland en dat de over-
heersende Randstadfixatie inderdaad verdwijnt.

Eén van de regio’s met zo’n sterk profiel is onze Delta. Ik denk dan grofweg aan het 
gebied dat wordt begrensd door Rotterdam in het noorden en West-Brabant in het 
westen (tot en met Breda) en waarvan zowel Dordrecht als Zeeland dus deel uitmaken. 
Deze regio kenmerkt zich door zijn sterk watergerelateerde economie in termen van 
de havens, industrie, energie, logistiek, zilte landbouw, aquacultuur, veiligheid, natuur, 
toerisme en recreatie. Het is een prachtig cluster van bedrijvigheid en creatieve maak- 
industrie, die een mooie voedingsbodem biedt voor innovatie op het gebied van water, 
biobase, energie, maintenance en kustgerelateerde zaken. Persoonlijk geloof ik niet in 
een zuivere diensteneconomie. Het is bovendien een regio die in staat moet zijn tot een 
gemeenschappelijke agenda, omdat veel van de maatschappelijk-economische opgaven 
in de regio juist verbonden zijn aan de delta. En het is een regio die internationaal veel 
gewicht in de schaal legt.

Willen de kansen van zo’n regio, maar ook van andere regio’s in Nederland ten volle 
benut worden dan moeten we andere accenten gaan leggen in het concept van de gede-
centraliseerde eenheidsstaat, zodat er ruimte komt voor differentiatie. Meer accent op 
gedecentraliseerd, en minder op eenheid. En dan zal het oude beeld van Nederland, van 
de Randstad en de periferie, eerst moeten worden losgelaten. Gegeven wat ik u hiervoor 
heb verteld is dat natuurlijk slechts een kwestie van tijd. 

Ik dank u voor uw aandacht.
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