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Door drs. P.W. Tetteroo 

en drs. M. jansen 

jiJto's Dirk Hoi 

CDV 

gesprel< 
met 
provinciale 
lij sttrel<l<ers 
Op 3 maart aanstaande is het n u of nooi t voor de pro

vincie, aldus de lijsttrekkers dr. H. Bieker (Groningen), 

J.J.W. Esmeijer (Gelderland) en drs. P.L.B.A. van Geel 

(Noord-Brabant). Een opkomst bij de Statenverkiezingen 

van rond de vijftig procent is belangrijk. Anders verlie

zen de provincies een stukje legitimiteit. Statenleden 

en gedeputeerden moeten een minder bestuurlijke en 

technocra tische houding aannemen. En Den Haag moet 

de provincies als volwaardig behandelen. De centralisti

sche neiging van paars valt sterk op. 'Minister Pronk 

ontwikkelt zich steeds meer tot de wethouder van 

ruimtelijke ordening in Nederland.' Provincies moeten 

niet bang zijn om de gaten die Paars in de zorg laat val

len te stoppen. Trefwoorden van het CDA-profiel in de 

regio zijn duurzaamheid, solidariteit en kwaliteit. 
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De provincies hebben in de jaren zeventig 

en tachtig een moeilijke periode door

gemaakt. Het middenbestuur was wat in 

slaap gesukkeld, aan het bestaansrecht 

van provincies in de huidige vorm werd 

steeds openlijker getwijfeld. Sinds het be

gin van de jaren negentig treden provin

cies zelfbewuster naar buiten. Ze will en 

zich de komende jaren ontwikkelen tot 

een krachtige, democratisch gelegitimeer

de bestuurslaag. Voorwaarde om deze 

pretentie te kunnen waarmaken is dat 

provinciebestuurders in staat zijn maat

schappelijke vraagstukken om te zetten 

in politieke keuzes. 

VAN GEEL 'Historisch gezien hebben 

provincies toen zij in 1848(1850 in juri

disch opzicht gevormd werden van de 

wetgever vooral coi:irdinerende en toe

zichthoudende taken en bevoegdheden 

gekregen. Voorts zijn in de loop der jaren 

door ministeries gedeconcentreerde rijks

diensten ingesteld op de schaal van pro

vincies of regio's, die bepaalde taken en 

functies behartigen. Van al deze zaken 

gaat de suggestie uit dat provincies- in 

tegenstelling tot het Rijk en de gemeenten 

- zich niet met beleidsbepaling bezighou

den. Na 1945 zijn er vee! taken voor de 

provincies bijgekomen, vooral op het 

gebied van ruimtelijke ordening, milieu, 

verkeer en vervoer en de zogenoemde 

groene ruimte. Dit heeft gezorgd voor 

een positieve impuls. De pretentie is nu 

om van de provincies een sterke, democra

tisch gelegitimeerde bestuurslaag te 

maken, waarvan de meerwaarde vooral 

zal liggen in de integratie van het beleid 

in de regio. De schaal maakt dat moge

lijk.' 

BLEKER 'Aan het einde van de vorige eeuw 

was het nog de provincie die het Groning

se platteland begaanbaar maakte en be

scherming bood aan de bevolking. 

Er zijn sindsdien vee! taken door het Rijk 

aan provincies toebedeeld, overigens op 

een marrier waarbij provincies qua be

voegdheden zelfweinig te vertellen kre

gen over de invulling van deze taken of 

ook zelf niet durfden om bepaalde keuzes 

te maken. Dat laatste is essentieel. Ik vind 

dat provincies te verwijten is dat zij in de 

afgelopen tien tot vijftien jaar te weinig 

scherpe politieke keuzes hebben gemaakt, 

dat zij teveel op consensus en het over

bruggen van tegenstellingen gericht zijn 

geweest. Dat zij ook soms onvoldoende 

weerstand hebben geboden aan andere 

overheden. Dit moet veranderen. Provin

ciebestuurders moeten niet bang zijn om 

op de tenen van andere overheden te 

staan.' 

E s M" IJ E R 'Het klopt dat provincies vooral 

taken toebedeeld hebben gekregen die, om 

aile belangen goed tegen elkaar te kunnen 

atwegen, om een zekere afstandelijkheid 

van burgers en maatschappelijke organisa

ties vragen. Maar vee! provinciale taken 

raken burgers wei degelijk op een indirec

te wijze. Burgers en maatschappelijke orga

nisaties weten heel goed het provinciehuis 

te vinden als het om zaken gaat die hen te 

harte gaan. Denk maar eens aan provincia

le plannen voor gemeentelijke herindeling 

of bijvoorbeeld het fuseren van ziekenhui

zen. Daarom is het voor provincies belang

rijk dat bij de komende statenverkiezingen 

er wei een opkomst is van rond de vijftig 

procent. Anders verliezen provincies toch 

een stukje legitimiteit.' 



VAN LHL 'Het is in dat opzicht 'nu of 

nooit' voor de provincies. lk ben het niet 

eens met de bestuurskundige P.W. Tops 

(Katholieke Universiteit Brabant), die de 

provincies slechts beschouwt als smeer

olie die moet voorkomen dat twee meta

len schijven- het Rijk en de gemeenten

teveel op elkaar inwrijven. De provincie 
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heeft wei degelijk een eigen plaats in het 

binnenlands bestuur.' 

B L F K 1' R 'lk kom toch nog even terug op de 

betekenis van provincies in relatie met de 

stijl van besturen. De provincie heeft een 

aantal instru111enten 0111 maatschappelij

ke vraagstukken mee te helpen oplossen. 

Maar ze heeft als bestuurslaag aileen echt 

toekomst als er in politieke zin ook iets te 

kiezen valt. Dat betekent dat bestuurders 

in staat 111oeten zijn maatschappelijke 

vraagstukken 0111 te zetten in politieke 

keuzevraagstukken. Ik constateer bij sta

ten I eden nog teveel een bestuurlijk-tech

nocratische, een op consensus gerichte 

manier van denken en handelen. CDA-sta

tenleden zouden op een gezonde manier 

moeten durven o111gaan met de eigen ge

deputeerden. Dat gebeurt volgens mij nog 

te weinig ontspannen. Dat heeft niets 

met het monistische stelsel van provin

cies te maken, maar met een zekere 

angst.' 

E s MEIJER (instem111end) 'In Gelder land 

zal tijdens de campagne bewust het 

beeld worden uitgedragen dat Provin-

ciale Staten, dat in feite ieder statenlid 

de drager behoort te zijn van een volks

wil, waarbij pas in tweede instantie 

vragen aan de orde komen of iets be

taalbaar of in bestuurlijke zin haalbaar 

is.' 

VAN GEEL 'Daar komt bij dat een groot 

nadeel van interactiefbestuur, van een 

open beleidsproces is dat Provinciale 

Staten in feite voor het blok worden 

gezet als er sprake is van draagvlak voor 

een bepaalde beleidsoptie tussen bij

voorbeeld Gedeputeerde Staten en 111aat

schappelijke organisaties. Daaro111 is het 

van groot belang dat Provinciale Staten 

dit proces goed inkaderen door zowel aan 

het begin de problee111stelling for111uleren 

als aan het einde de eindbeslissing ne

men.' 
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Kwaliteit en ruimte doen zich vragen voor over de kwaliteit 

van de inrichting. Gegeven het feit dat Ne-

De drie lijsttrekkers maken zich zorgen derland de komende twee decennia in 

over de centralisatiezucht van Paars op het ruimtelijk opzicht zeer ingrijpend zal ver-

gebied van de ruimtelijke ordening. De be- anderen en het ruimtebeslag explosief zal 

leidsvrijheid van provincies om de publie- toenemen, moeten we kritisch kijken naar 

ke ruimte naar eigen inzicht te kunnen in- onze traditionele manier van ruimtelijke 

vullen staat steeds meer onder druk. planning, naar de bestaande landschaps-

B LE KE R 'Minister Prank ontwikkelt zich 

steeds meer tot de wethouder van ruimte

lijke ordening van Nederland. Het primaat 

moet vee! meer liggen bij de provincies. 

De rijksoverheid moet de ruimte bieden 

aan provincies om een specifieke invul

ling te geven aan de publieke ruimte. Dat 

gebeurt nu veel te weinig. Er is sprake van 

teveel bemoeienis van het Rijk met provin

ciale taken als de ruimtelijke ordening. 

Daarom is het zo paradoxaal dat Paars er 

niet uitkomt bij nationale infrastructurele 

projecten, zoals Schiphol.' 

De Groningse fractievoorzitter wijst ver

volgens op een ander interessant punt: de 

kwaliteit van de inrichting van de openba

re ruimte. Bieker constateert, dat overhe

den - de provincie voorop - zich in het ver

leden teveel hebben Iaten leiden door 

functioneel denken. 

BLEKIR 'De provincie richt zich traditio

nee! op de verdeling van functies (wonen, 

werken, mobiliteit, recreatie) in hetland

schap. Daarbij gaat het meestal om func

tioneel denken, om zaken als de plaats van 

functies en hun kwantiteit, in plaats van 

om de vraag van de kwaliteit van deze 

functies. Zo was de ruimtelijke invulling 

van de Ecologische Hoofdstructuur dik

wijls een puur kwantitatiefverhaal. Nu 

en stadsarchitectuur. Daarbij gaat het bij-

voorbeeld om het behoud van open ruimte 

tussen markante stads- en dorpslandschap

pen, zodat beiden zich kunnen ontplooi

en. Het zou een goede zaak zijn als het 

CDA deze kwalitatieve benadering van de 

publieke ruimte op de politieke agenda 

weet te zetten.' 

ESMEIJER 'Onderschat ook niet de 

ergernis van vee! mensen als bijvoorbeeld 

moeite is gedaan om een monumentaal 

pand in de binnenstad te restaureren of te 

behouden en er in de directe omgeving 

een nieuw gebouw wordt neergezet, zelfs 

met toestemming van de welstandscom

missie, dat totaal niet bij de bestaande om

geving past. Ik vind dan dat er bepaalde 

eisen mogen worden gesteld aan nieuw

bouw.' 

Profile ring 

Gevraagd naar een aantal concrete onder

werpen en de daarbij behorende christen

democratische uitgangspunten waarmee 

het CDA zich in de betrokken provincies 

zal profileren. blijken de drie lijsttrekkers 

opvallend eensgezind. Trefuroorden van 

het 'cDA-profiel' in de regia's zijn: duur

zaamheid (rentmeesterschap), solidariteit 

(bijvoorbeeld met de zorgsector) en een 

scherper politiek profiel (politisering). 



1' 5 M 11 J 1' R 'Vier onderwerpen waarop wij 

ons in Gelderland willen profileren zijn: 

1. de noordtak van de Betuwelijn komt er 

niet op bestaand spoor; 2. bevorderen van 

het vervoer van goederen over het water; 

3. stimuleren van de toepassing van 'grijs'

water; 4. onderzoek naar de mogelijkhe

den van ondergronds vervoer (light rail). 

Achtergrond van deze speerpunten is de 

wens te komen tot meer duurzaamheid, 

rentmeesterschap in de provincie.' 

n L EKE R 'De verschraling in de zorgsector 

vraagt ook om solidariteit van provincies. 

lk noem u clrie actuele voorbeelden van 

FSMEIJFR 

deze week uit Groningen. De eerste is dat 

een negentig jaar oude meneer is overle

den omdat er sprake was van te weinig 

hulp door de thuiszorg; als tweede punt 

noem ik de berichten over de wachtlijsten 

in de zorg en toen was er nog de directeur 

van het Academisch Ziekenhuis Gronin

gen die een pleidooi hield voor eerdere 

behandeling van mensen met een hoger 

inkomen. Deze voorbeeldcn geven aan 

dat cr iets goed mis is met de zorg in ons 

land. De vraag is dan of ook provincies 

met 'eigen geld', bijvoorbeeld via een ver-

hoging van de opcenten van de motorrij

tuigenbelasting, een bijdrage willen leve

ren aan de vermindering van de lmel

punten in de zorg. Politiek is kiezen. Je 

moet als provincie niet bij voorbaat 

huiverig zijn om in geval van nood mee 

te betalen aan de oplossing van maat

schappelijke vraagstukken en je daar

mee het risico loopt op minder rijksgel

den.' 

ESMEIJER 'Ik ben het eens met mijn colle

ga uit Groningen dat in sommige gevallen 

de provincie in financiele zin kan bijsprin

gen, als men maar wel in de gaten houdt 

dat voorfinanciering iets anders is dan 

lacunebeleid.' 

VAN GEEL 'Ik ben geen voorstander van 

voorfinanciering van provincies in het ka

der van infrastructurele projecten. Bij 

knelpunten in de zorgsector kan er sprake 

zijn van een andere afWeging. Wat het 

CDA-profiel in Noord-Brabant betreft blijkt 

uit de behoefte van de mensen dat zij 

geen behoudend, maar een vernieuwend 

en selectief verhaal will en, waarin aan

dacht voor milieu, duurzaamheid, leef-
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baarheid centraal staat. Dat Ievert ten op

zichte van andere partijen ook een poli

tiek onderscheidend verhaal op. De hou

ding van de vvn is zo iets van: ontwikke

lingen moe ten kunnen of houd je toch 

niet tegen; de PvdA zit weer sterk op de 

lijn van het afremmen van nieuwe ont

wikkelingen, terwijl het CDA juist zoekt 

naar een balans tussen deze twee.' 

Een tweede aspect waar het CDA zich in 

kan onderscheiden is aandacht te vragen 

voor de 'menselijke maat' in de samenle

ving en het openbaar bestuur. Daarbij gaat 

het om de notie dat aan scbaalvergrotings

processen, zoals in de zorg, bet onderwijs 

en openbaar vervoer, negatieve aspecten 

kleven. Een belangrijk punt daarbij is dat 

de maatscbappelijke kosten niet worden 

meegenomen in bedrijfsmatige overwegin

gen als efficiency en rendabiliteit.' 

Paars en de regio 

De deelnemers aan het gesprek bespeuren 

in de wijze waarop de paarse coalitie met 

provincies (en gemeenten) omgaat een toe

nemende bemoeizucht en neiging tot cen

tralisme. Dit staat baaks op de toenemen

de behoefte aan kleinscbaligheid, regiona

le identiteit en pluriformiteit. 

E s ME 11 E R 'lk bespeur een sterkere centra

listiscbe tendens bij de manier waarop bet 

Rijk met de provincies omgaat sinds de 

vorming van Paars. Het is wel zo dat de 

provincie in de afgelopen jaren meer ta

ken beeft gekregen.' 

VAN GEEL 'De provincie krijgt welmeer 

taken, maar wel slechts als uitvoerder van 

door het Rijk aangestuurde processen.' 

L 5 M L 11 E R 'In Gelderland is er ervaring 

opgedaan met het centralisme bij de 

vaststelling van het streekplan. Er is toen 

een aanwijzing gekomen vanuit Den 

Haag. Dat is zeer ongebruikelijk. Het is 

volgens mij een voorbode hoe straks 

met andere provincies zal worden omge

gaan.' 

BLEKER 'Ik zie de centralisatiezucbt van 

Paars niet zo, behalve op het terrein van 

de ruimtelijke ordening. Wat mij wei 

enorm gestoord heeft, is hoe het kabinet 

is omgegaan met de noordelijke provin-

. cies in het kader van het akkoord over 

de Langmangelden. Toen er nog geen ak

koord was zijn er een paar keer zware de

legaties vanuit de provincies voor jan jo

ker naar Den Haag geweest. Op een gege

ven moment heeft premier Kok toen de 

regie op zich genomen. Deze gang van za

ken was geen voorbeeld van veel respect 

van het Rijk voor de medeoverheden.' 

vAN GEE L 'Paars l1eeft een wei erg klassie

ke manier van het sturen van andere over

heden. Ze miskent daarmee de behoefte 

van vee! mensen om, via de provincie, zelf 

hun eigen provinciale, regionale identiteit 

vorm en inhoud te geven.' 

Regionalisering en bet CDA 

Wat is de meerwaarde van een regionaal 

gekleurde campagne. Is een lossere band 

tussen de regio's en Den Haag de toe

komst van het c DA? 

E s ME 11 ER 'In Gelderland is bewust geko

zen voor een regionale inkleuring van de 

campagne. Regionale kandidaten zijn in 

·. 



principe de beste stemmentrekkers. Er 

wordt bewust ruimte gegeven aan kandi

datcn met een regionale binding. zoals cle 

vier Gelclerse kwartieren (Veluwe, Graaf

schap, Achterhoek en Rivierenlancl). Het 

c DA-motto bij cle campagne, 'Sterk in Gel

clcrlancl'. is niet becloelcl om ons af te zet

ten tegen andere provincies of tegen de 

partijleicling en de fracties. Eenclracht 

maakt macht, op basis van gemeenschap

pelijke waarclen en normen.' 

B I. I' K I, R 

BLJ KJ R 'De regionalisering in het CDA is 

een nondiscussie. Onze partij is bij uitstek 

gcworteld in provincies, regia's en gc

meenten, die ruimte laat voor regionale 

inkleuring en pluriformiteit. De cliscussie 

zou moeten gaan over clc vraag hoe en 

met welke symbolen we als partij in de 

eenentwintigste eeuw cleze regionale plu

ritormiteit vorm en inhoud kunnen ge

ven. Daarbij kan het CDA nog heel wat le

ren van de twee zusterpartijen inDuits

lancl (cDujcsu), die het in de afgelopen 

decennia gelukt is om op een moclerne 

manier met het thema 'regionale verschei

clenheicl' om te gaan. Want een cling is 

cluiclelijk: de behoefte van burgers aan re

gionalc iclentiteit is groot. Er waren meer 

aanvragen van het CDA-verkiezingspro

gram 1994-1998 in de Groninger streektaal 

clan van de Neclerlanclstalige versie.' 

VAN G E F. I. 'Het is onmiskenbaar dat in Bra

bant regionale gevoelens heel sterk Ieven. 

Maar het gevoel clat men door anderen 

niet zo serieus wordt genomen ligt niet in 

de eerste plaats aan het CDA. Van de hon

clerclvijftig Tweecle-Kamerleclen, komen er 

tien uit Noord-Brabant (waarvan weer de 

helft lie! is van het CDA) en 24 uit Amster

dam! Je moet uiteraarcl niet steeds met 

een meetlat naar de regionale spreicling 

kijken, maar er moeten ook weer geen 

grate onevenwichtigheden ontstaan. Ons 

motto is: 'Brabant op eigen kracht'. Het 

verwijst naar de behoefte om niet afhan

kelijk te zijn van andere overheden, om 

juist zelf eigen keuzes te willen maken. 

Oat heeft niets met de partijstructuur te 

maken. Het is een zeer klein detail en de 

discussie claarover ontneemt ons het zicht 

op de echte vraagstukken.' 

Drs. P. W Tetteroo is heleidsmedcwerkcr hij de 

c:n\-!Jestu u rc!ersvcrenigi ng. 

Drs. M. jansen is rec!acticsecretaris. 
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