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Gerneentelijke herindeling 
in heroverweging 

1851: de Gemeentewet komt tot stand; het lokale 

bestuur wordt op democratischer leest geschoeid en 

enige autonomie gegund. Nederland telt 1209 

gemeenten. 

2000: een vele malen aangepaste Gemeentewet, de 

wet Algemene regels herindeling (Arhi) en het 

Europees Handvest inzake Lokale Autonomic moeten 

de voor de burger eerst-relevante bestuurseenheid 

schragen. Nederland telt om en nabij 500 gemeen

ten. 

De herindelingstrein raast voort, de dienstregeling 

raakt ontregeld, en over het eindstation worden 

bloemrijke maar niet erg richtinggevende verhalen 

geschreven. Burgers raken ontmoedigd, een ver

vreemding ten aanzien van het meest nabijstaande 

bestuur die ernstig client te worden genomen. 

Provinciale bestuurders zijn op zoek naar meer-zeg

gencle maatstaven voor herindeling dan alleen maar 

'groat, grater, mooist'. Niet alleen bij de oppositie, 

maar ook bij regeringspartijen zijn groeiende twij

fels te beluisteren bij het het vigerencle herindelings

beleid. 

De criteria die relevant worden verklaard lijken met 

de voorliggende casus te wisselen; ze varieren van 
overeenkomst in type grond, de ligging aan een zelf
cte (vvater-)wcg. de beloning voor ecn uitstekende 

samenwerking bij de realisatie van een Vinex-loka-
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per definitie restpost in afwegingsprocessen? 

De wisselende criteria rieken tezeer naar inconsis

tent beleid. Inconsistent beleid roept wantrouwen 

op; het lokt strategisch gec\rag uit dat weinig meer 

van doen heeft met de inhoudelijke argumentatie. 

We kunnen de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijk zelf aan het woord laten in de Tweede 

Kamer: " .. om het oneerbiedig te zeggen, we springen 

vaak van de ene op de andere voorbijdrijvencle ijs

schots, omdat wij denken dat die meer perspectieven 

biedt.. .... We moeten wel naar de problemen blijven 

kijken ... ". 

In het herindelingsbeleid mag niet aileen in termen 
van tnachtsevenwicht worden gercdeneerd; verschil
lendt.? typPl"l gen"lP(.~Ilt(•n h(•l,ht>n l"llll~ .-.i.~Pil 'irltrln.;.;ic-

ke waarde', en dienen in hun bestuurlijke relatie tot 
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de (water-)weg, de beloning voor een uitstekende 

-..dnlenwcddng bij de n_·.di!-..ttiv van een Vinex-loka

tie, tot het hebben van tneer 'bestuurlijke body' (sic). 

In de herindelingsdiscussie is zo langzamerhand een 
kritisch moment aangebroken. Het gevoel dat zich 

een automatisme manifesteert, dringt zich steeds 

sterker op. De zinnigheid van herindelingen eindigt 

waar ze worden gepresenteerd als de resultante van 

een niet meer na te vertellen afWegingsproces. Die 

afWegingen zijn te vaak gemaakt op basis van wisse

lend beleid, het is schieten op bewegende doelen, 

waardoor oneigenlijke argumentaties verbonden 

met korte-termijn politieke rationaliteiten een one

venredig grote rol gaan spelen. 

Bij welke 'schone schaal' dient in de toekomst het 

accent te liggen? Iedere nieuwe, grotere schaal is een 

relatieve schaal in het Iicht van de tijd, van het 

beleidsterrein en ga zo maar door. Er is daarom drin

gend behoefte aan een schets van die toekomstige 

ideate situatie (in het politieke debat is daarbij een 

lange-termijn perspectiefvan circa 25 jaar aan de 

orde) die dwingend terug wijst naar de nu (nog) voor 

te stellen herindelingen. Herindeling mag nooit een 

automatisme worden; elke grotere stad zal steeds 

randgemeenten kennen, vele kleinere gemeenten 

een grotere nabuur. 

Het CDA wordt steeds kritischer, zowel in de Tweede 

als in de Eerste Kamer. Waar is bijvoorbeeld het even

wichtspunt in de toemeting van ruimte ter honore

ring van de 'kracht' van de stad en de bijzondere 

'krachten' van de randgemeenten? Bezitten randge

meenten per definitie geen intrinsieke waarde (zoals 

die wel wordt toegekend aan centrumsteden respec

tievelijk plattelandsgemeenten) en zijn zij daarom 

van machtsevenwicht worden geredeneerd; verschil

lende typen gemeenten hebben hun eigen 'intrinsie-

kc waat·de'. en dienen in hun be~tuurlijkc- t·el~ttie tot 

elkaar dan ook niet aileen tc worden gecletenni

neerd in kracht-termen, en dus in machtsverhoudin
gen, niet aileen in termen van competitie, maar 

vooral- ook- in termen van complementariteit. Ze 

zijn partners in bestuur en moeten de mogelijkheid 

krijgen dat optimaal waar te maken en niet bij voor

baat als (verliezende) partij in een krachtenspel wor

den gezien. 

In de afWeging tussen de bekende bestuursschaal en 

bestuurskrachtargumenten en de versterking van de 

participatie van staatsburgers- en we hebben het 

dan over argumenten van democratie- is een kriti

sche grens bereikt. De weegschaal moet doorslaan 

naar de argumenten van democratie, de actieve bele

ving van burgerschap en daarbij hoort een menselij

ke bestuursmaat. 

prof dr. M.L. Bemelmans-Videc 
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