
De stadsprovincies zijn een zegen, en dan vooral voor de burgers, 

nu en in de toekomst. Ze zijn er voor de adequate aanpak van de 

grootstedelijke problematiek, maar ook schaalproblemen, een goe

de democratische controle, het aankunnen van de internationale 

concurrentie en het uitgangspunt van maximaal drie bestuurslagen 

zijn redenen voor de vorming. Nu opnieuw gaan twijfelen en ver

tragen werkt averechts. 

I 
n bestuurlijk Nederland is de laatste 

jaren hct fenomcen stadsprovincie 

opgedoken. Hct Rijk voorzag in 

Bcsturen op nivcau 3 (BON 3) zc

ven gebicden die in aanmerking komen 

voor onworming tot ccn 

stadsprovinue. Hct paarsc 

kabinct heeft die zeven in

middels tcruggebracht tot 

drie: de gebicden rond 

Rotterdam, Amsterdam en 

mijn eigen stad Den Haag. 

De discussie over hct 

fcnomeen stadsprovincic is 

niet van de laatste tijd AI 

twintig Jaar wordt gedis

cu<,sieerd over de mccst 

zonder dat een nicuw bestuurlijk model 

noodzakclijk is! 

De Nederlandse grate steden 
Het grootstc dee! van de Nederlandse 

adef1uatc bestuurliJke indc- !Vir. dr. AJE Havermcms 

bevolking leeft in een ste

delijke samenlcving en 

ongcveer 2 miljocn Ne

derlandcrs woncn in cen 

van de vier grate steden 

(Amsterdam, Rotterdam. 

Den Haag of Utrecht). 

Eeuwcnlang zijn de grote 

steden de motor van de 

Nedcrlandse economic en 

nog steeds lcveren zij een 

relaticf forse bijdragc aan 

het Bruto Nationaal Pro-

ling in de groot-stedelijke gebieden 

Ecn indcling die slagvaardig kansen kan 

benutten en bcdreigingen het hoofd 

hiedcn. Alvorcns dicper in tc gaan op 

de achtergronden van de stadsprovin

cic, wil ik de positic en prohlematick 

van de Nedcrlandsc grote stcdcn nader 

hekiJken Wat maakt die stedcn zo bij-

dukt. Naast cconomisch zijn de stcdcn 

ook - en dat geldt niet aileen voor 

Nederland - centra van onderwijs en 

socialc en culturcle ontwikkcling en 

vernieuwing. 'Cezonde' steden vormen 

voor icder land een levcnsvoorwaardc. 

Kortum in de steden gebeurt 'het' 

Aileen hecft dat 'hct' duidelijk twce 
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kantcn. 'Hct' is een januskop. De gezel

ligheid en levendigheid worden maar al 

te vaak hedreigd. Het functioneren van 

de grote steden staat onder een steeds 

grater worden de spanning door de con

centratie van werkloosheid en uitkc

ringsafhankelijkhcid, woningtekorten, 

segregatie/i n tegra tic- prohlcmen, vcr

keerscongestie, vandalisme, verloedc

ring, ruimtenood. Als we niet oppasscn 

maakt vcelvorrnighcid plaats voor op

splitsing, verscheidenheid voor geschei

denheid, vitaliteit voor cmveilighcid cr1 

verdraagzaamheid voor polarisatie. 

De genoemde prohlemen komen in de 

meeste gemccntcn van Nederland wei 

voor. Wat de grote steden van de ovcri

ge gemeenten onderschcidt is de grote 

omvang in comhinatic met concentratie 

en cumulatie in delcn van de stad 

Die combinatie maakt dat de grote ste

den de problemen binnen de huidigc hc

<,tuurlijkc structuur en rcgelgeving nict 

adequaat kunnen aanpakken. Adequaat 

werken aan war we gemakshalve samcn

vattcn onder de kop grooHtedclijke 

prohlcmatick vergt cen onorthodoxe, 

vernieuwende aanpak die zich niets aan

trckt van schotten tussen dcpartemcnten 

ol scheiding tussen geldstromen. Het 

heter kunncn aanpakken van de groot

stedclijke problema tick is cen van de be

langriJkste redenen voor de vorming van 

stadsprovincies. De groot-stedelijkc pro

blematiek vormt de kern. 

Om aan te geven waar we concreet 

over pratcn, gccf ik ter illustratic cnkclc 

cijfers over werkgelegenheid, werkloos

heid, inkomen en bevolkingssamcnstcl

ling. 

Werkloosheid en 
werkgelegenheid 
De grotc stedcn tezamcn herbergen 

ccn kwart van aile werklozen in Neder

land. Tusscn 1982 en 1 1) 1)0 is in heel 

Nederland de werkloosheid iets ge

daald. In dczclfdc periodc is de wcrk

loosheid in de grote stcdcn hijna 

verduhheld (zie grahck I). Sinds I 'JCJO 

is de werklooshcid weer gestcgen, ook 

landclijk, maar in de grote steden stijgt 

de werkloosheid hct snclst. 

Binnen de groeiende groep werklozen 

ncemt het aantal langdurig werklozen 

toe. In I 1)94 is in de Regionaal 13estuur 

Arbeidwoorziening (RI3A- )gebicdcn 

rond de grote steden het aantal perso

ncn, die Ianger dan een jaar werkloos 

zijn, gcstegen met gemiddeld 2 I% en 

atgezien van Den Haag gcldt hctzelfde 

stijging'>percentagc voor men<,en die 

Ianger dan :l jaar zonder werk ziJn. 

Van aile werklozen in het stadsgewcst 

Haag Ianden - dit gebicd ornvat I() ge

meenten en bijna een miljocn inwoner<; 

- woont twecderde in Den Haag en 

85'){, in een van de drie steden (Zoeter

meer, Delft en Den Haag). Den Haag 

tclt 8 kccr zovccl wcrklozen als Zoeter

meer, tcrwijl Den Haag slcchts 4,3 kccr 

zoveel inwoners hecft. 

Tussen werklooshcid en oplcidingsni

veau ligt cen duidelijke relatie. Ruim 

70% van de werklozen in Haaglandcn 

hccft een oplciding op maxirnaal lager 

beroep.,onderwijs (ibo)-nivcau. 

Ook aan de aanhodkant van de arhcids

markt zijn verschillen waarneembaar 

tussen de grote steden en de orn I iggcn

de gemeenten. In de vier grote stcden 

hlijft de groei van de wcrkgelegenheid 

achter bij de landelijke groei Tussen 

1')87 en I'JCJI groeide de wcrkgelcgen

heid in de grote steden met 4,2%, tcr

wiJI het landclitke percentage in die 

peri ode I 0.4% hedrocg. 1 De gemeen

ten rond de grote stcdcn Iaten daaren

tegen een groeiperccntagc zicn dat 

hoven de landelijkc groci uittorent. De 

wcrkgelcgcnheid in de gemeenten rond 

Amsterdam groeidc drie kccr zo sncl als 
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Crcljiek 1: OJJ!u>ikkeli11_q wcrkloosheid lHSSCJJ 1982-1990 (bro11 SCP) 

landelijk' Ook rond Den Haag zien we 

dit heeld, mel Zoetermeer a\<; korlopcr: 

hip1a een verduhheling tu'>'>en 19S3 en 

llJ'J .i 

De werklooshcid in de grote stcden 

wordt niet aileen vcroorzaakt door een 

achterhliJvendc groei van de werkgelc

genheid. maar ook door ecn kwalitatic

vc di...,crcpantic tu~-.;cn vrt~Jg en aanhod 

op de arbcid.,markt. De groei van de 

wcrkgelcgcnhcid in de grotc <,lcden is 

voora! te vinden in de dienstvcrlcnendc 

sector. Over hct algemccn zijn dit tunc

tic'> voor hoog-gckwalificcerde mcck

werkcrs. Hct arheidsrcscrvoir in de <,tad 

hcvat in hclangriJkc mate JUi<,t mcnscn 

met ccn laag-oplcidingsnivcau. In Den 

Haag '>pcclt dit kwalitatieve gal mel na

me, omdat Den Haag een mecr cenzij

dige cconomische -,tructuur heelt dan 

Amsterdam en Rotterdam. De Haagsc 

eulllOmie i'> in fcitc een monocultuur 

en gcconcenlrcerd in de dJenslverlc-

nende sector ( mecr dan 60'){, l. lndu<;trie 

is nauwclijk'i aanwczig. 

Bijna 40'!1, van de wcrkgclegcnheid in 

Den Haag en Amsterdam wordt hezet 

door mcnsen van buiten de stad. Voor 

hct grootste gedeelte zijn dit hoog-op

gcleidcn en draagkrachtigen. In deja

rcn zevcntig zijn de draagkrachtige 

inwoner., ma<;<;aal de stad uit gctrokkcn, 

doorgaan~ naar de rcgiogcn1ccntcn. 

Ovcrigcns i-, Den 11aag in ver'>tcrkte 

mate gctrollen door die massalc trek, 

aangczien de stad a\ decennia-lang 

kamrt met ruimtenood. Rond I 'JhO tel

de Den Haag mcer dan 600 000 inwo

ners, nu nog 440.000. 

,\leek hierdoor is in de stcden een 

zwakke sociale structuur ontstaan. Llit 

tahcl I hli)kt dat de draagkracht van de 

stedelingen in de atgcloren twintig jaar 

tlink is gedaald Het gerniddeld bc

stcedbaar inkorncn per jaar ligt in de 

grote stedcn a\ Jaren rond de f 2.400,-
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pcru:ntage van de bevolking in elk 

van de gen1ccntc-categoricCn 

Buurten naar sociaal- laag gemiddeld hong 

cconomische status 

vier grote steden 1970 1,7 71,9 26,5 

19CJO 39,0 54,4 6,5 

randgemeenten grote 1970 1,7 62,6 35,5 

steden 1990 1,7 57,7 40,7 

Tahel 1• socianl-economische status van huurtbeuolki11g ' Bron SCP 

lager dan het landelijke gemiddeldc En 

dit zijn gemiddclden' Een derde van de 

Hagenaars moet rondkomen van een 

inkomen van minder dan f 19.600,

Er dreigt een tweedeling te ontstaan in 

de steden; sommigen zeggen dat die 

tweedeling reeds een feit is. Dat er 

sprake is van concentratie lijkt me evi

dent. Die concentratie vindt telkens in 

dezelfde buurten plaats, waardoor een 

cumulatie van problemen in die buurten 

optreedt 

De grote steden zijn multi-culturele sa

menlevingen geworden. In Amsterdam, 

Rotterdam en Den Haag was in 1992 

respectievelijk 16,7%, 13,4% en 12,4% 

van de bevolking van allochtone kom

af 4 Dat multi-culturele is ecn van de 

charmes van de stcden en dat moet zo 

blijven Het is een kwestie van eenheid 

in verscheidenhcid en geen van beide -

noch de ecnheid, noch de verscheiden

heid mag gaan dominercn. Op dit 

punt wordt geleidelijk een tendens 

zichtbaar die mij en andere bestuurders 

zorgen haart. De onderwiJsresultatcn 

van een tlink dee! van de allochtone 

lccrlingen blijlt achtcr hij het landelijk 

gemiddelde. In het voorgaandc kwam 

de kwalitatievc discrepantie op de ar

bcidsmarkt reeds naar voren. De grotc 

stcden moeten zich grote inspanningen 

getroosten om hct opleidingsniveau te 

verhogen En binnen de kaders doen zij 

dat ook. Het alternaticf is dat grote 

groepen kanslozen ontstaan en dat de 

scheidslijn tussen arm en rijk langs etni

sche lijnen gaat !open In de grote ste

den is deze tendens al zichtbaar. 

Waarom stadsprovincies? 
De problcmen waar de grate steden 

mee worden geconfronteerd, het sa

menspel van omvang, concentratie en 

cumulatie, maken het noodzakelijk de 

huidige hestuurlijke structuur en regel

geving aan te passen. In feite gaat het 

om socialc en economische verdelings

vraagstukken waarbij op regionaal ni

veau de onderlinge solidariteit wordt 

georganiseerd. lk hedocl hiermec niet 

te zeggen dat het aileen ecn kwestie is 

van geld, dat zou een enorrne versimpe

ling van de tciten zijn. Ncem de con

centratic van mindcr draagkrachtigen 

in bepaalde wijken D1c heett allcs te 

maken met de besch1khaarheid van 

goedkope woningcn in die wijkcn en 

het ontbreken daarvan op plekken el

ders in stad of regio. Rcgionalc solidari

teit betekent dan concreet dat op de 

Vinex-lokatics in ruimc mate in de 

goedkopc sector wordt gebouwd. 

Solidariteit, ot het nu op regionaal ni

veau is of op wcrcldschaal, gaat alti)d 

'bovcn-over' Het opkomen voor de 



zwakkeren, voor degenen met minder 

kansen en perspectid, voor dcgcnen 

die in de knel dreigen te komen, is de 

basistaak van de overheid. In mondiaal 

verband regelen de Verenigde Naties 

(VN), de Wereldbank en de Non

Couvernementcle Organisaties (NCO's) 

die solidariteit. Binnen Europa kennen 

we de structuurfondsen voor 'armc' rc

gio's en op nationale schaal zien we in

komcmbeleid en herverdeling van 

middelen. In de groot-stedelijke gebie

den gaat het om solidariteit tus<,en wel

varende en minder bevoorrechte 

stadswijken, zowel door hct tegengaan 

van de dreigende tweedeling waar ik al 

eerder op wee<, als het gezamenlijk ver

antwoordelijk zijn voor en bijdragen 

aan de gehele stedelijke gemeenschap 

In de '>tedelijke gebieden 

sen als de gestegen mobiliteit, de indivi

dualisering, kleinere gezinnen, mcer 

een- en tweepersoons-huishoudens heb

ben bijvoorbeeld het karakter van de 

woningmarkt veranderd. Een regionale 

woningmarkt is allang een feit. Maar 

ook op andere gebieden - verkeer en 

vervoer, milieu, cultuur, economic, etc -

sluit de bestuurlijkc schaalnict mccr aan 

op de maatschappelijke schaal. Dat on

derkennen we in het openbaar bestuur 

al jaren en we los<,en het op met een 

woud aan gemcenschappelijke regelin

gen. 

Op zichzelf is ecn gemcenschappclijke 

regeling som<, ccn prima oplossing. 

Nadeel is echter dat zo'n regeling ei

genlijk aileen goed werkt bij niet-con-

troversiele 

gaat het ook om solidari

teit tussen stad en rand. 
De ontwikkeling 

onderwerpen waar geen 

tcgcngcsteldc belangen 

spelen. Zodra er sprake is 

van belangentegenstelling 

stokt de besluitvorming. Ook die solidariteit moet 

'hoven-over', via de stads

van stadsprovincies 

provincies. Het belang van 
sluit naadloos aan 

Democratisch tekort 
de stadsprovincic voor de op het concept van Ecn nadccl dat met dit 

woud aan gerneenschap

pelijke regelingen sarnen

hangt en dat ik persoon

lijk zwaar vind wcgen, is 

het ontbreken van recht

streekse democratische 

sociale problematiek moet 

zich uiten op gebieden als 
de 'menselijke maat' 

de inkomenwerdeling, het 

arhcidsmarktbeleid, socia

dat de laatste tijd in 

lc integratie en scholing. 
het CDA is 

Het adequaal aanpakken ontwikkeld. 
van de groot-stedclijkc

problematiek is weliswaar een belang

rijke, maar nict de enigc ratio achtcr 

regionalisering en de vorming van 

stadsprovincie-. Ook schaalproblemen, 

een goede democratische controle, in

ternationale concurrentie en het uit

gangspunt van maximaal drie 

bestuurslagcn spelen een rol. 

Schaalverschilie11 
Op allcrlci tcrrcinen is in de afgelopcn 

decennia een flinke schaalvergroting 

opgctreden Maatschappclijkc tcndcn-

controlc. Op hct nivcau 

van het huidige stadsgewest worden nu 

al dermate veel en voor de burger in

grijpende beslissingen genomen, en 

gaan zulke bedragen om, dat dernocra

tische controle door een rechtstreeks 

gekozen bestuur op korte tennijn abso

luut noodzakelijk is. Hierdoor vcr

dwijnt ook de dubbele legitimatie die 

voor raadsleden een steeds rnoeilijker te 

hanteren probleem wordt. Bovendien 

kunncn allcrlci functionele regio's in 

dezelfde dernocratisch gekozen be

stuurslaag worden ondergehracht. lk 
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denk aan het RBA, de Politie, Brand

weer. Amhulancevervocr, Jeugdhulpvcr

lening, hasiseducatie en de vervocr

regio. In Haaglanden vallcn a! deze re

gio'~ al san1cn. 

ln ternati01wle COI1CU rren tie 
Met het wegvallen van de luropese 

hinnengrcnzen en de internationalise

ring van het bedrijlsleven ziJn andere 

vcrhoudingen ontstaan. De concurrcn

tie neemt toe, de Westerse Ianden gaan 

in het hnancieel-economische belcid 

dat zij voeren mecr op clkaar liJkcn met 

als gevolg dat infrastructuur en leefkli

maat belangrijkc concurrentiefactoren 

worden. Twee factoren die hij uitstek 

de verantwoordeliJkheid zijn van re

gio's en gemeenten. Rcgio\ hcconcur

reren elkaar direct en in een inter

nationaal pcrspccticf. Voor Nederland 

als geheel is het belangrijk dat de stede

lijke regio's hun sterke positic uitbou

wen. Dit vraagt om een slagvaardig 

bestuur. Persoonlijk ben ik ervan over

tuigd dat de stadsprovincies beter in 

staat zullen zijn de kansen die er liggcn 

tc benutten. In samenwerking met het 

bcdrijfsleven in de Randstad zullen zij 

de concurrentic met het buitenland 

vee! beter aan kunnen. 

De agribusiness is bijvoorbeeld een van 

de economische peilers van de toekom

'>tige stadsprovincie Haaglanden en ik 

denk dat de stadsprovincie voor deze 

sector meer kan betekenen dan de hui

dige hestuurlijke structuur. Dat varieert 

van etfccticver en sneller inspelen op 

noodzakelijke aanpassingen in de in

frastructuur tot economische analyses 

of bclangenbehartiging. lk dee! de me

ning die minister De Boer (PvdA) on

langs over het Westland ventileerde 

dan ook niet Allereerst vanwege het 

belang van de tuinbouw voor de ex

portpositic van ons land. Maar ook met 

hct oog op de werkgelegcnheid voor 

laag-opgelciden waaraan binncn Den 

Haag dringend hehoeftc is, is de agn

business van groot helang. De randstad 

tnag nict cen te cenzijdigc cconon1i

sche structuur kriJgen Aileen divcrsitcit 

en werk voor zowel hoog- als laag-op

geleiden houdcn de steden gezond. 

Stadsprovincie 
llrJ dczc ontwikkelingen heelt hct Rijk 

als uitgangspunt dat in de Nederlandse 

situatie drie bestuur-,lagen voldocndc 

zijn en meer bestuurslagen aileen maar 

bureaucratic in de hand werken en geen 

daadkracht tocvoegen maar vecleer de 

slagkracht vermindert. In hun onderlin

ge samcnhang vormcn deze drie aan

dachtsvelden - grootstcdeliJke problc

matiek, schaalverschillen en internatio

nalc concurrentie - de bepalende facto

ren voor de stadsprovincie, met clien 

ver-,tande dater verschillendc acccnten 

worden gclcgd 

De weg van de stadsprovincie is na 

langdurige discuS'>ie totstandgekomen. 

Dc-,ondanh duiken geregeld schijnha

re alternatieven op. Alternatieven die 

reeds zijn gewogen en te Iicht bevon

den. De agglomeratiegcmcente, dat wil 

zeggen de centrumgemeente annexeert 

de randgemeenten, i'> er een van. 

Waarom i'> dit een schijn-alternatieh 

Nog afgezien van de weerstanden die 

met de totstandkoming gepaard zou

den gaan, lost de agglomeratiegemeen

tc de regionalc problemen niet op. 

Tenzij je praat over een vee! groter ge

bicd dan het -,tedelijke, maar dat is in 

de praktijk cen onhegaanbaar pad Het 

is hovcndien zelfs de vraag of de groot

stedelijkc prohlcmatiek adequaat kan 

worden aangepakt in een agglomeratic

gemecnte, aangezien ook de randge

meenten tegenwoordig vrijwcl vol

gebouwd zijn. Dat geldt in icder geval 
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voor de Haag<,e buurgemeenten. 

llicdt de huidige provincie dan gecn 

uitwcg~ Nee, omdat dan een belangriJk 

-,tuk he'>tllltrliJke vernicuwing die nu 

door het unieke takenpakket van de 

<,tad-,provincie tot <.tand kan komcn, 

wcgvalt. In hct begin van mijn bctoog 

zci ik reeds dat de kansen en bcdreigin

gcn vragen 0111 ccn onorthodoxc en 

vernieuwcndc aanpak. 

Naar mip1 mcning i-, de weg van de 

stadsprovincie de cnige Jlli'>te Op dit 

moment - aan hct, naar ik hoop, cind 

van een discu'isie van decennia is de 

-,tad-;provincie ook het enige model dat 

in de politieke realiteit aan de orde is 

Die weg zijn we inge<.lagcn c11 dte moe

ten we voortvarend volgen. 

De stadsprovincie Haaglanden 
Op I januari I ')98 start de stadsprovin

cie Haaglanden, tegelijk met de stads

provincte Amsterdam. De stadspro

vincie Rotterdam heeft cr dan een jaar 

opzitten. Voordat het zover i-; moet er 

nog vee\ gcheuren. De hcsluitvorming 

door de wetgever vergt ongeveer twce 

Wassenaar 

Leidschendam 

Den Haag 
Voorburg 

Zoetermeer 

Nootdorp 
Rijswijk 

Wateringen 

's-Gravenzande 
NaaJdwijl< Delft 

Pijnacker 

De Lier Schjpluiden 

Maasland 

De stadsprovi11cie Haoglo11dm. 

jaar. In die tijd buigen ministcries, kabi

net, Tweede en [erste Kamer, de Raad 

van State en diverse adviesraden zich 

over de wctgcving. Voordat het cerste 

ontwerp van wet opgc-;teld is, moeten 

binncn de regio nog enkelc fik'ie dis

cussics worden gevoerd. De reorganisa

ties van ambtelijke diensten van 

provincie, stadsgewcst en gemeentcn 

zijn ook geen sinecure, evenmin als het 

inlormeren en overtuigcn van de bur

ger<.. Uitcindelijk moet de stadsprovin

cie op lange tcrmijn leiden tot ccn 

<;]agvaardigc, klcinere en efficicnte be

stuurslaag. 

Over de kansen en problcmen die de 

nicuwe stadsprovincie moet oppakkcn -

de sociale en economische vraagstuk

ken, de schaal van bc<.tuur en voor

zieningen en de internationalc concur

rcnticpositie - bestaat binnen Haag

landen overeenstcmming. Haaglanden 

zit nu in de lase dat dit concreet han

den en voetcn rnoet worden gegcven. 

Wclk takcnpakket hccft de nieuwe 

stad-,provincie nodig, hoe gaan we dat 

takenpakkct financierenJ De volgendc 

stap is dan - maar daar zijn we nog niet 

aan toe - hoc ga je het apparaat organi-

<;eren. 

Takenpakket 
De kracht van de stadsprovincie ligt in 

het bijzondere takenpakkct dat zij krijgt 

De combinatie van taken die nu nog bij 

de regulierc provincie, de gcmeenten of 

het Rijk bcrusten maakt de stadsprovin

cic uniek. Het is daarbij logisch dat er 

ook tussen de stadsprovincies underling 

de nodige verschillen zullcn optreden 

Logisch omdat de gebieden naa<,t vee\ 

overeenkomstcn denk aan de groot

stcdclijke-problematick- ook verschillcn 

kennen. Zo is de extreme ruimtenood 

van Den Haag ccn probleemvcrster

kende factor die bcide andere stcden in 
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vee! mindere mate kennen en heeft 

Den Haag geen vliegveld of haven, 

maar wei een sterke positie in interna

tionalc dienstverlcning In het voor

gaande heb ik a! duidelijk gemaakt dat 

de noodzaak tot een stadsprovi ncie be

paald niet aileen te maken heeft met 

hct al dan niet bezittcn van een main

port. Haaglanden wordt bovendien in

dringend geconfrontecrd met de 

afslanking van de ovcrheid. In 1987 

nam de ovcrheid 31% van de werkgele

genheid in de regia voor haar rekening, 

in 1993wasdat21,2%5 

De nicuwe gemeenten bchartigen de 

belangen van de lokale gemecnschap 

Dit zijn taken die te makcn hebben met 

de directe zorg voor de inwoners (on

derwijs, welzijn, gezondheid etc), het 

beheer en onderhoud van de openbare 

ruimte en allerlei loketfuncties. De 

stadsprovincie voert met name sturende 

en ordenende taken uit op strategische 

beleidsterreinen, maar ook enkele 

grootschalige uitvoerende taken. 

Op de meeste terreinen, bijvoorbeeld 

Verkeer en Vervoer, Economische 

Zaken, Milieu, Natuur, etc, bestaat bin

nen Haaglanden overeenstcmming over 

de wenselijke taakverdeling. De discus

sie spitst zich met name toe op de ta

ken die verband houden met het 

oplossen van sociale problematiek van 

de centrumgemeente. Hoe het taken-

pakket er precies uit komt te 

De agglomeratie- zien is binnen enkele maan-

gemeente lost de 

regionale problemen 

den hekend. Voor de zomer

vakantie is het eerste ant

werp van de Lex Specialis 

Haaglanden gereed Een 

niet op. tweede punt van di.,cussie is 

het hnanciele statuut van de 

<,tadsprovincie. Hoe worden de taken 

gehnancierdc Die discussie is inmiddels 

teruggebracht tot twee modellen. 

Van geheel andere orde is de discussie 

over de gemeentegrootte en dan met 

name de groottc van Den Haag die ge

regeld opduikt Regelmatig wordt ge

pleit voor het opdelen van de gemcente 

Den Haag, net zoals Amsterdam en 

Rotterdam zich hebben voorgenomen. 

De regio zal daar zeker <,erieus over 

praten, maar eer<,t moet het takenpak

ket en de financiering van de stadspro

vincie duidclijk zijn. Naast voordclen 

heeft opdeling ook nadelen en aileen 

wanncer de stadsprovi ncie sterk genoeg 

is om de potcntiele nadelen op te hef

fen, wordt een discussie over gemcen

tegrootte zinnig. Dat geldt voor de 

hele regia en niet aileen voor de cen

trumgemeente. 

Stadsprovincies en de 
menselijke maat 
De directe zorg voor de burger en het 

lccfklimaat is en blijft dus de verant

woordclijkheid van de gemeentcn. In 

het nieuwe model zal cr een vee! nau

were samenwerking ontstaan tussen 

stadsprovincie en gcmeentcn. Ce

meenten blijvcn voor de burger de 

meest herkenbare en voor het individu

ele welzijn de mee<,t belangrijke over

heidslaag, met ook binnen de stads

provincies een zwaar takenpakket. De 

ontwikkeling van stadsprovincics sluit 

in mijn ogen dan ook naadlom aan op 

het concept van de 'menselijke maat' dat 

de laatste tijd in het CDA is ontwikkeld. 

Taken die de burger direct raken zijn de 

verantwoordelijkheid van een bcstuur 

dat zich op die taken kan concentreren 

en dat herkcnbaar i'> De herkcnbare 

taakverdeling maakt op beide bcstuurlij

ke niveaus een vernieuwende aanpak 

mogelijk. Cekozen vertegenwoordiger<, 

hebben strah de taak daadwerkelijk 

vernieuwing tot stand te brengen. 

Dat moct ook de lcidraad zijn voor de 

di.,cussie over de wenselijkc omvang 



van de toekomstige gemecntcn. Door 

een heldere taakverdeling tussen stads

provincie en gemecnten, die zich weer 

meer en vooral kunnen richtcn op de 

taken, die het individueel welzijn van 

de burger, de directe woonomgeving, 

de veiligheid, het onderwijs, de hand

having van rechtsregels en in het alge

meen de dienstverlcning dichtbij, 

hetreffen, zal de participatie, op zowel 

gemeentelijk als stad<,provinciaal niveau 

toenemen. Het zal beter mogelijk zijn 

socialc zekerheid, werk en inkomen in 

onderling verband al te stemmen op 

wie daartoe nog van de overheid afhan

kelijk zijn om aldus aan de eigen ver

antwoordelijkheid van burgers bij te 

dragen Het middenveld is daartoe al 

op stadsprovinciaal nivcau georgani

seerd. Dat geldt eveneem voor het mi

lieubelcid. Ook hier gaat het ·om met 

directeur .los van Cennip van het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA op het (])A-symposium in Den 

Haag van 1 3 mei jongstleden te spre

ken om participatie, solidariteit, toe

komstgerichtheid en eigcn verantwoor

delijkheid 

Het CDA en de steden 
De titel van mijn betoog luidt 'Stads

provincies vloek of zegen'. Het zal u 

duidelijk zijn dat ik de stadsprovincie 

beschouw als zegen, en dan vooral een 

zegen voor de burgers, nu en in de toe

komst. Na decennia-lang discu'>'icren 

over mogelijke varianten is de richting 

van de stadsprovincie gekozen en ik 

acht dat een goede richting Op die in

geslagen weg moeten we voort. 

Opnieuw gaan twijfelen en vertragen 

werkt naar miJil <,tellige overtuiging 

averechts. Rcgio en parlement moet 

hlijvcn vertrouwen in de eerder ge

maakte kcuze. Voor onze partij acht ik 

hiertoc de komende maanden een nauw 

contact tussen Kamer-, Staten- en de 

gemeenteraadsfractics van groot be

lang Het CDA hecft in de steden · en 

niet aileen in de vier grate · vee! ( terug) 

te winnen. Het bcleid en de positie van 

het CDA in de steden moet in mijn 

ogcn ook hetrokken worden bij de stra

tegische discussies in de Commissic

Andricssen. Tenslotte gaat het bij het 

grote-steden-beleid in ruimerc zin . en 

dan denk ik naast het ontwerp-conve

nant dat nu door staatssecretaris 

Kohnstamm op tafel is gelegd, ook aan 

zaken als de herverdcling van het ge

meentefonds, de Vinex-lokaties, meer 

politie-sterkte en vooral de vorming 

van stadsprovincies · om het aanpakkcn 

van prohlemen en het benutten van po

tenties die met name in onze partij 

steeds speerpunten van belcid vormen, 

het voorkomen van tweedeling, zorg 

voor de zwakken in de samenleving, 

ouderen, gehandicapten, milieu, werk, 

inkomen en sociale zekerheid, solidari

teit. Ook voor de gemeenten en de 

burgers in de toekomstige stadsprovin

cie geldt wat Ruud Lubbers ons voor

hield op 1 3 mei in Den Haag, "het gaat 

niet om ik, het gaat om wij". Daarom 

moeten er stadsprovincies komen in de 

groot-stedelijke regia's. 

Air. dr. AJE. Haverm11115 

burgemeester van Den Haag 

No ten 
Bron, CRS 
\'m/11!} Prw de confcrcnltc Crotc Stflie~ddctd lllllll:.tene 

van Hinnenlund<:.e Zaken !995· 15 

3 De '>OCiaJI-economJ<,che <:.lJlll':> t<, el'll comhina

lle van het 1nkomcnsnivcJu en hct percentage 

Lutkcrrng<;ontvangcr<, in de bcvolking. 

CBS-uder'> over I (){)2 

Dczc cider'> ZIJil gcha-.ccrd op het Hoagbnden

gcbJcd voor de toctrcdtng VJn het \X'e'>tland tot 

f-baglandcn op I janucm 1995. 
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