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door drs. H. Bieker 

drs. H. Bieker (27) is wetenschappelijk medewerker 
\'an de V akwoep Bestuursrecht van de R. U. Gro
ningen. 

Gespreide verantwoordelijkheid: 
ook binnen de overheidssector? 

Decentralisatie en enkele aanverwante vraagstukken 
Dit artikel gaat over decentralisatiebeleid. Of, om maar meteen met de deur in huis 
te vallen, over het ontbreken van een doeltreffend decentralisatiebeleid. Onder een 
decentralisatiebeleid versta ik: Het zorgvuldig bepalen van de wenselijkheid van decen
tralisatie (en dus ook van centralisatie) en het treffen van maatregelen die ertoe leiden 
dat de positie van 'lagere' in stan ties wordt versterkt ten opzichte van 'hogere'. 

Die versterking van de positie van lagere 
instanties kan plaatsvinden doordat hoge
re instanties activiteiten afstoten naar 
lagere instanties, doordat lagere instanties 
meer vrijheid hebben bij het bepalen van 
hun beleid, dan wel doordat lagere instan
ties nieuwe activiteiten aan zich trekken. 
Het begrip decentralisatie wordt in de 
praktijk vaak verschillend gebruikt. Vaak 
heeft men bij decentralisatie het oog op 
het versterken van de posities van gemeen
ten en provincies ten opzichte van de rijks
overheid. Dan gaat het om territoriale de
centralisatie. Er kan echter ook in functio
nele zin worden gedecentraliseerd: De 
posities van bepaalde doelcorporaties 
worden dan versterkt (bijvoorbeeld water
schappen). Het gaat dan nog steeds om 
decentralisatie binnen de overheidssector 
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naar publieke instanties die in meer of 
mindere mate de vrijheid hebben hun 
eigen beleid te bepalen. 
Ook wordt er wei over decentralisatie ge
sproken wanneer men doelt op een ver
sterking van de posities van maatschappe
lijke verbanden en organisaties ten opzich
te van die van de overheden. Wanneer 
men bijvoorbeeld over decentralisatie op 
het terrein van het onderwijs, het welzijn 
of de gezondheidszorg spreekt, heeft men 
ook vaak de positie van instellingen, orga
nisaties enz. op het oog. Dan treedt na
melijk de zgn. privaatrechtelijke decentra
lisatie op: Taken van de overheid worden 
overgelaten of overgedragen aan privaat
rechtelijke organisaties, die, bijvoorbeeld 
via subsidiering van de zijde van de over
heid, in staat worden gesteld bepaalde 
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werkzaamheden te verrichten. Vaak wor
den er dan door de overheid nog enkele 
vereisten gesteld aan de wijze waarop het 
werk wordt uitgevoerd; deze kunnen dan 
betrekking hebben op de kwaliteit, de 
toegankelijkheid, de democratische be
sluitvorming binnen de instellingen, enz. 
Een mengvorm van enerzijds privaatrech
telijke decentralisatie en van decentrali
satie binnen de overheidssector, bestaat 
in die instanties die niet meer deel uitma
ken van de overheidsdienst, maar waar de 
overheid wel in is vertegenwoordigd, bij
voorbeeld via bestuursdeelname. Instan
ties die gezamenlijk worden bestuurd 
door overheid en particuliere organisaties. 
Voorbeelden daarvan zijn de Noordelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en de 
NOS.1 

Wat wel met decentralisatie in verband 
staat, maar er wel heel duidelijk van moet 
worden onderscheiden, is het verschijnsel 
van privatisering: De overheid stoot be
paalde taken volledig af en laat het aan 
particuliere instanties over of en hoe een 
bepaalde overheidstaak wordt vervuld. 
Dat wil zeggen dat er dan zelfs geen finan
ciele midelen meer beschikbaar worden 
gesteld (invoering van het profijtbeginsel 
in zijn uiterste vorm). 

Het zal duidelijk zijn dat in de huidige tijd 
waarin er minder financiele middelen be
schikbaar zijn voor het scheppen van ver
schillende overheidsvoorzieningen, en er 
ook twijfel rijst over de effectiviteit van tal 
van uit de algemene middelen bekostigde 
voorzieningen, de privatisering duidelijk 
in beeld komt. Wanneer de rijksoverheid 
op grote schaal over zou gaan tot privati
sering, kan dat een versterking van de 
positie van de lagere overheden t.o.v. de 
hogere betekenen. Vandaar dat in dit 
artikel dat zich toespitst op het vraagstuk 
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van territoriale decentralisatie, enige aan
dacht aan dit wel actuele verschijnsel van 
privatisering wordt geschonken. 

Centralistische tendensen 
Het is in Nederland een vrij algemeen aan
vaarde stelling, dat de laatste decennia de 
positie van de centrale overheid in verge
lijking met die van de Iagere overheden 
aanzienlijk is versterkt. Er heeft zich een 
centralistische tendens voorgedaan. Dat is 
enerzijds gebeurd doordat nieuwe taken, 
die in de ontwikkeling van de verzorgings
staat tot de overheidsverantwoordelijkheid 
zijn gerekend, vooral door de centrale 
overheid ter hand zijn genomen. Ander
zijds hebben de verschillende departemen
ten op tal van terreinen hun greep op het 
beleid van de lagere overheden gepro
beerd te vergroten. Daarbij hebben de zo
genaamde 'gouden koorden', de verschil
lende financiele stromen (subsidies e.d.), 
van het rijk naar de Iagere overheden een 
belangrijke rol gespeeld. 
In wetenschappelijke literatuur wordt bo
venstaande stelling overigens wel gerela
tiveerd. Doordat het beleid en de organi
satie de laatste jaren zo complex zijn ge
worden en doordat met name het apparaat 
van de rijksoverheid nogal opgedeeld is 
in betrekkelijk onafhankelijk van elkaar 
opererende eenheden, zouden de controle
mogelijkheden van de centrale overheid 
weleens vee! beperkter kunnen zijn dan op 
basis van de formele structuren en be
voegdheden wordt geconcludeerd. Studie 
naar de machtsverhoudingen in het als 
uitermate centralistisch te boek staande 
Frankrijk, heeft bijvoorbeeld uitgewezen 
dat gemeenten vee! meer hun eigen gang 
kunnen gaan dan voorheen was gedacht.2 
Dat komt onder meer doordat de rijks
ambtenaar die in de regio is gevestigd 

1 Zie voor de begripsvorming omtrent de decentralisatieproblcmatick: Peper, A. en Welters, L.A., 
Spreiding van beleid, Boom, Meppel, 1980, pag. 7 e.v. 
2 Gremion, P. Le pouvoir peripherique, Bureaucrats et notables dans le systeme politiques 
Franrais, Seuil, Paris, 1976. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 4/81 

( f 

C< 

d 
't 
tr 
ri 
k 
tc 
v 
J
b; 
v 
a. 

tl 

' f 
d 
0 

c 

" 1 
r 

c 

' 
r 

I 

l 



BINNENLANDS BESTUUR 

(cnigszins vergelijkbaar met onze gede
concentreerde diensten, zoals bijvoorbeeld 
de H.I.D. Volkshuisvesting) meer als een 
'belangenbehartiger' van de regio op
treedt, dan als een toezichthouder van de 
rijksoverheid. Het is een interessante 
kwestie of deze relativering ook zou moe
ten worden aangebracht na bestudering 
van de Nederlandse situatie. 
Hoe dit ook zij, in en rond het openbaar 
bestuur vat men de werkelijkheid van de 
verhoudingen tussen de bestuurslagen op 
als 'te centralistisch'. Dat is dan ook de 
voedingsbodem voor de vraag om decen
tralisatiebeleid. 

Verklaringen voor centralisatie 
Er is al vee! geschreven over factoren die 
de (vermeende?) centralisatie hebben ver
oorzaakt. Vandaar dat ik hier slechts 
cnkele heel beknopt noem: 

- het streven naar het tot stand brengen 
van voor iedere burger bereikbare en ge
lijkwaardige voorzieningen op tal van ter
reinen, zoals de gezondheidszorg, het on
derwijs, sociale zekerheid enz.; 

- de opgetreden maatschappelijke schaal
vergroting (o.a. als gevolg van de sterk 
toegenomen communicatiemogelijkheden 
met het gevolg dat Nederland 'nog kleiner 
is geworden dan het al was') die ertoe 
heeft geleid dat tal van 'belangen' op na
tionaal niveau zijn georganiseerd en wor
den behartigd; 

- het feit dat de financiering van over
heidsvoorzieningen bijna geheel plaats
vindt middels 'nationale heffingen' en niet 
middels 'plaatselijke of provinciale hef
fingen'; 

- de expansiedrang van grote bureaucra
tische organisaties op rijksniveau. 

Een factor welke hier apart vermeld dient 
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te worden is de verzuiling. Deze heeft ze
ker centralistische consequenties gehad. 
Pluriformiteit in onze samenleving qua 
Ievens- en maatschappijbeschouwing, die 
onze samenleving reeds in de negentiende 
eeuw kenmerkte, heeft geleid tot wat men 
'verzuiling' noemt. Een van de kenmerken 
van de historische ontwikkeling tot ver
zuiling is geweest, dat na aanzienlijke ver
deeldheid een politieke oplosisng voor de 
verhouding tussen staat en levensbeschou
welijke organisaties werd gevonden, die 
de volgende kenmerken droeg: 3 

1. Een zodanige institutionele vormgeving 
dat de zuilen'toppen' op nationaal niveau 
tot gezamenlijke besluitvorming (in over
leg, advisering enz.) werden 'gedwongen'. 

2. Financieringssystemen, waardoor in 
veel gevallen de bijdrage uit de openbare 
middelen aan voorzieningen welke door 
zuilenorganisaties werden verzorgd, is ge
lijkgesteld aan diezelfde bijdrage aan 
openbare, door publiekrechtelijke licha
men voortgebrachte, overeenkomstige 
voorzieningen. 

3. Garanties voor een zekere inhoudelijke 
vrijheid voor voorzieningen voortbrengen
de instellingen (vrijheid van motieven) 
dan wei een zekere vrijheid ten aanzien 
van de creatie van de voorzieningen. 

Zowel het aspect van de institutionele 
vormgeving als dat van financiele gelijk
heid en toegekende vrijheidsgraden zijn 
indertijd toevertrouwd aan het rijk. Het 
zal duidelijk zijn dat hiermee de span
ningsverhouding tussen 'privaatrechtelijke 
decentralisatie' en 'territoriale decentrali
satie' naar voren komt. Deze spannings
verhouding is in het bijzonder voor het 
CDA van actuele betekenis, en daarom 
kom ik er ook later nog op terug. 

" In 't Veld, R. J., Planning en democratie, in: Benaderingen van Planning, Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, 1980, pag. 37 en 38. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 4/81 



BINNENLANDS BESTUUR 

Oppervlakkige overeenstemming over de 
wenselijkheid van territoriale decentrali
satie 
Aan verklaringen voor de centralisatie
tendens geen gebrek. Dat kan ook gezegd 
worden van rapporten, nota's en beleids
voornemens, waarin gepleit wordt voor 
decentralisatie van rijksbeleid naar de la
gere overheden. 
Er worden tal van redenen aangevoerd 
ter ondersteuning van die bepleite decen
tralisatie. Deze zijn in twee categorieen 
onder te brengen. De eerste categoric zou 
men de 'staatsrechtelijk-principiele' kun
nen noemen. Daarin wordt gesteld dat 
bet beginsel dat Nederland een gedecen
traliseerde eenheidsstaat is, geweld wordt 
aangedaan. Nederland is te vee! eenheids
staat en te weinig gedecentraliseerde staat 
geworden. Men erkent dat er een span
ning bestaat in het uitgangspunt 'gedecen
traliseerde eenheidsstaat', maar dat neemt 
niet weg dat het overduidelijk is dat thans 
de balans te veel is doorgeslagen in de 
richting van de eenheid. 
De tweede categoric is te kenschetsen als 
de 'knelpuntenbenadering'. Kort en goed 
komen de daarin aangevoerde redenen 
erop neer dat als gevolg van de vergaande 
centralisatie de overheid te langzaam, on
voldoende toegankelijk, te log, ineffectief 
enz. is geworden. De overheid, zo is de 
redenering, kan niet meer snel en flexibel 
reageren op nieuwe situaties en kan on
voldoende rekening houden met specifieke 
nieuwe omstandigheden. Overbelasting 
op het centrale niveau treedt op met aile 
negatieve gevolgen van dien.4 De legitimi
teit van het overheidsoptreden komt zelfs 
in gevaar. 
Vanuit de eerste benadering is territoriale 
decentralisatie gewenst. Vanuit de tweede 
categoric overwegingen is decentralisatie 
een van de middelen voor de oplossing 
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van het probleem van de haperende over
heidsorganisatie in de verzorgingsmaat
schappij. 

Wanneer men de vele publikaties die de 
laatste jaren zijn verschenen over territo
riale decentralisatie bestudeert, Iijkt er 
ogenschijnlijk geen verschil van mening te 
bestaan over de wenselijkheid van een 
doeltreffend decentralisatiebeleid. Er is 
een stroom van rapporten, nota's en advie
zen verschenen over decentralisatie.5 Bijna 
aile terreinen van overheidszorg, met uit
zondering van veiligheidsbeleid, defensie 
en buitenlands beleid, zijn wei aan de 
orde geweest. 
Toch heeft de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken in 1977 nog een uit
gebreide adviesaanvrage gericht aan de 
Raad voor de Territoriale Decentralisatie. 
Daarin werd enerzijds gevraagd om alge
mene criteria voor decentralisatiebeleid 
en anderzijds om (nag meer) concrete sug
gesties voor decentralisatie van rijksbe
leid. De Raad voor de Territoriale Decen
tralisatie heeft een zware adviesprocedure 
in gang gezet, welke onder meer door be
stuurskundig onderzoek wordt onder
steund. In 1978 is in dat verband aan de 
regering een 'Plan van aanpak voor de ad
visering over concrete decentralisatiemo
gelijkheden' aangeboden. Daarin staan 
met name de overwegingen opgesomd die 
bij oordeelsvorming over de wenselijkheid 
van decentralisatie op concrete beleids
terreinen in de beschouwingen moeten 
worden betrokken: Waar moet je zoal aan 
denken en op !etten wanneer je wilt be
palen of een bepaald dee! van de verant
woordelijkheid van de rijksoverheid beter 
op gemeentelijk of provinciaal niveau kan 
worden gedragen. Dit 'Plan van aanpak' 
is door de Ministerraad vastgesteld en 
daarmee leidraad geworden voor onder-

4 Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, Elk kent de laan die derwaarts gaat, 3e rapport, Den 
Haag, Staatsuitgeverij, 1980. 
5 Zie voor een overzicht: Horrevorts, T., Recente Nederlandse publicaties over decentralisatie, in: 
Beleid en Maatschappij, Jaargang VI, no. 3-4, Boom, Meppel, 1979, pag. 111-112. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 4/81 

BI 

zo 
sci 
In 
ze· 
va 
re: 
ml 
tel 
lis 
br 
vc 
ge 
se 
en 
G 
va 
R 

ce 
te 
bl 
n< 
'I 
Ir 
la 
d< 
R 
k< 
01 

d: 
d< 
N 

V< 

p 

c 



BINNENLANDS BESTUUR 

zoek en advisering op het terrein van ver
schillende departementen. 
Tn 1980 heeft de Raad een tweetal advie
zen uitgebracht. Een over decentralisatie 
van volkshuisvestingsbeleid. Dat is inte
ressant omdat ongeveer tegelijkertijd het 
ministerie van Volkshuisvesting en Ruim
telijke Ordening een nota over decentra
lisatie van het volkshuisvestingsbeleid uit
bracht. Het tweede advies is door de Raad 
voor de Territoriale Decentralisatie uit
gebracht op grond van onderzoek en advi
sering door de Vakgroep Bestuursrecht 
en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit 
Groningen en dat gaat over decentralisatie 
van onderwijsbeleid. 
Recentelijk heeft de Raad voor het Bin
ncnlands Bestuur (voorheen Raad voor de 
Territoriale Decentralisatie) een discus
sienota over decentralisatie van het regio
naal sociaal-economisch beleid gepubli
ceerd. Over ongeveer hetzelfde beleids
terrein is een voorstel naar buiten ge
bracht van een werkgroep van de drie 
noordelijke provincies in het kader van 
'Decentralisatie-experimenten binnen het 
Integraal Structuurplan Noorden des 
lands' 6 • Wanneer men dan ook nag be
denkt dat de Commissw Hoofdstructuur 
Rijksdienst in haar derde rapport uitdruk
kelijk het decentralisatievraagstuk aan de 
orde stelt, kan men tot de gedachte komen 
dat decentralisatiebeleid in een vergevor
derd stadium van uitvoering verkeert. 
Niets is echter minder waar. De Regering 
zegt in haar in november verschenen de
centralisatienota: 'Oak de regering is 
er zich van bewust dat er nog onvoldoen
de in de praktijk is gerealiseerd' (van de 
decentralisatievoornemens, schr.).7 
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Wie verwacht dat de regering na deze 
analyse dan een aantal concrete uitvoe
ringsmaatregelen voorstelt, die leiden tot 
een daadwerkelijk overdragen van de 
overheidsverantwoordelijkheid van het 
centrale niveau naar het gemeentelijke 
en/ of het provinciale, komt bedrogen uit. 
De nota geeft veel meer een procedureel 
kader voor toekomstige besluitvorming 
over decentralisatie. Dat is enigszins te
leurstellend wanneer men weet dat aan de 
regering ten aanzien van enkele terreinen 
(zoals de volkshuisvesting) concrete de
centralisatievoorstellen zijn aangeboden. 

Waar liggen dan de weerstanden? 
Aan pleidooien voor decentralisatie geen 
gebrek. Evenmin aan meer of minder con
crete en beargumenteerde voorstellen. 
Tach moet de regering in haar recent ver
schenen decentralisatienota weer consta
teren dater van uitvoering van decentrali
satiebeleid vrijwel niets terecht is geko
men. Daar moeten verklaringen voor zijn: 
Waardoor komt decentralisatiebeleid niet 
van de grand? Oak over dit vraagstuk is 
in de literatuur al wel het een en ander ge
schreven.s 
Enkele veel genoemde verzetshaarden 
worden hier aan de orde gesteld. Aller
eerst wordt soms met de beschuldigende 
vinger in de richting van de Tweede Ka
mer gewezen. De regering doet dat oak 
in de reeds genoemde Decentralisatienota. 
De Tweede Kamer, zo wordt gezegd, 
treedt niet altijd even consistent op in het 
volgen van de door haar beleden decen
tralisatiepolitiek bij het behandelen van 
bijzondere onderwerpen.9 
De fracties in de Tweede Kamer treden, 

" A1le hierboven genoemde rapporten zijn verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij, met uitzondering van 
het rapport van de werkgroep van de drie noordelijke provincies; daarover kan men inlichtingen 
verkrijgen bij de Griffie van de Provincie Friesland. 
7 Decentra/isatienota, Staatsuitgeverij, november 1980, pag. 3. 

R Welters, L. A., lnstitutionele weerstanden tegen decentra/isatie, in: Spreiding van beleid, Bram 
Peper en Leo Welters (red.), Boom, Meppcl, 1980, pag. 69 e.v. 

" Decentralisatienota, Staatsuitgeverij, november 1980, pag. 1. 
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voor wat betreft de decentralisatieproble
matiek, inderdaad niet altijd even recht
lijnig op. Wanneer de inrichting van het 
openbaar bestur aan de orde is, bijvoor
beeld bij de behandeling van de begroting 
van Binnenlandse Zaken, worden er in 
algemene zin pleidooien gehouden voor 
decentralisatie. 'Kamerbrede' moties wor
den aangenomen waarin de regering wordt 
uitgenodigd met concrete decentralisatie
voorstellen te komen, zonder dat deze 
overigens nader worden aangeduid. Wan
neer echter specifieke onderwerpen aan 
de orde zijn, wordt er uit een ander vaatje 
getapt. De sectorspecialisten van de grote 
kamerfracties bepleiten bij specifieke be
leidsonderwerpen vaak maatregelen die 
centralistisch werken. Zonder al te vee! 
moeite kunnen hiervan voorbeelden wor
den aangedragen.1o 
Er kunnen natuurlijk goede redenen zijn 
om de beleidsverantwoordelijkheid voor 
bepaalde beleidsonderdelen te leggen op 
het centrale niveau. Deze worden echter 
heel vaak niet uitdrukkelijk aangevoerd, 
en er vindt evenmin een politieke discus
sie over plaats in de Tweede Kamer. 
Een dergelijk optreden van Kamerleden 
is toch enigszins verwondelijk, wanneer 
men bedenkt dat in vrijwel aile verkie
zingsprogramma's wei een artikel is opge
nomen waarin territoriale decentralisatie 
wordt bepleit. Een mogelijke verklaring 
voor deze opstelling is dat de 'sectorspe
cialisten' in de Kamer conflicten willen 
vermijden met de verschillende op natio
naal niveau opererende belangenorganisa
ties (zoals bijvoorbeeld werkgevers- en 
werknemersorganisaties, organisaties op 
het terrein van welzijn, gezondheidszorg, 
onderwijs, enz.). 
Deze belangenorganisaties geven over het 
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algemeen sterk de voorkeur aan concen
tratie van beleidsverantwoordelijkheid op 
het centrale niveau. Op dat niveau kunnen 
dan handig de onderhandelingen plaats
vinden met de overheid. Het is bekend 
dat Kamerfracties en Kamerleden vele 
contacten onderhouden met dergelijke or
ganisaties. Het komt zelfs voor dat politie
ke partijen hun mensen bewust recruteren 
uit deze organisaties. Het CDA heeft bij
voorbeeld goede contacten met de protes
tants-christelijke en de katholieke onder
wijskoepels. 

Dat dergelijke intensieve relaties tussen 
Kamerfracties enerzijds en belangenorga
nisaties anderzijds niet zonder gevaar zijn, 
wordt thans in brede kring erkend wan
neer men spreekt over het Parlement als 
vertegenwoordiger van deelbelangen. Het 
kan er ook toe leiden dat diverse sector
specialisten een problematiek sterk vanuit 
een centralistisch perspectief benaderen, 
gewild of ongewild. 
Het zou een misvatting zijn te denken dat 
Kamerleden die een nauwe band hebben 
met de regio ('regionalisten' noem ik ze 
maar even) uitdrukkelijk decentraler zou
den zijn ingesteld. Integendeel, dezen heb
ben nogal eens de neiging, wellicht vooral 
uit electorale overwegingen, problemen 
die in een bepaalde gemeente of een be
paalde provincie spelen, in de Kamer aan 
te kaarten. Soms met de vraag of een 
minister of een staatssecretaris daar iets 
aan kan doen. Ook dat is een voorbeeld 
van centralisatie wanneer het gaat om een 
zaak die in beginsel onder de verantwoor
delijkheid van de gemeente of de provin
cie valt. 
Tussen de regels door heb ik in feite hier
boven al een tweede verzetshaard ge-

10 Van Ruller noemt: de parlementaire debatten over een voorstel tot herformulering van het 
onderwijsartikel in de grondwet (december 1976) en de behandeling van het voorstel tot het moge
lijk maken van verkoop van woningwetwoningen met uitsluitend gemeentelijke toestemming 
(oktober 1978); Ruller, H. v., Het politieke karakter van de besluitvorming tot decentralisatie, in: 
Spreiding en Beleid enz., pag. 137 e.v. zie ook: De Nederlandse Gemeente, 31-07-1976, no. 30-31, 
pag. 358 en 359. 
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noemd: De verschillende belangenorgani
saties die op nationaal niveau zijn georga
niseerd en daar hun belangen in contacten 
met het Parlement, bewindslieden en amb
tcnaren, behartigen. Forse decentralisatie 
noodzaakt deze organisaties ertoe hun 
aandacht te spreiden over meerdere over
heidsniveaus. Het kan er zelfs toe leiden 
dat regionale en lokale geledingen van de 
belangenorganisaties zich meer gaan 
roeren en wellicht zelfs zo nu en dan hun 
belang een andere inhoud geven dan offi
cieel op het centraal niveau gebeurt. Een 
dreigende fragmentatie van deze organi
saties dus. Allemaal redenen om decentra
lisatie met argwaan te beschouwen. 

Bewindslieden en hun departementcn zijn 
evenmin sterk decentraal ingesteld. De 
bewindslieden zijn bijvoorbeeld niet erg 
bereidwillig verantwoordelijkheden over 
te dragen waarmee ze zich goed politick 
kunnen profileren. 
Soms trekt men zelfs nieuwe verantwoor
delijkheden tot zich met het oog op poli
tieke profilering. Een mogelijk voorbeeld 
daarvan is de 'Rijksregeling subsidiering 
schoolbegeleiding' welke in 1980 is ver
schcnen. In die regeling wordt in feite de 
overheidsverantwoordelijkheid voor het 
schoolbegeleidingswerk meer dan volgens 
velen nodig is en gewenst is op het niveau 
van de centrale overheid getrokken. Dit 
terwijl gemeenten tot nu toe in belangrijke 
mate gezorgd hebben voor totstandko
ming en de instandhouding van dit werk. 
De besluitvorming hierover getuigt ook 
niet van een zorgvuldig afwegen van de 
voor- en nadelen van een meer decentrale 
verantwoordelijkheidsverdeling binnen de 
overheidssfeer voor dit schoolbegelei
dingswerk.11 
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Om misverstanden te voorkomen: De 
noodzaak van centrale regeling voor dit 
beleidsonderdeel wordt door mij niet be
streden. Wei de wijze waarop aan deze 
noodzaak vorm is gegeven en de centra
listische consequenties daarvan. 

Tenslotte moet nog op het paradoxale 
verschijnsel worden gewezen, dat lagere 
overheden zich officieel grote voorstan
ders tonen van decentralisatie (bijvoor
beeld via de VNG) maar in de praktijk 
wei eens andere geluiden Iaten horen. Be
stuurders van lagere overheden kunnen 
zich thans vaak bij falend beleid verschui
len achter de rijksoverheid: De rijksover
heid verleent onvoldoende medewerking, 
verschaft onvoldoende financiele midde
len, enz. Afwentelen van de verantwoor
delijkheid is dan mogelijk. Verder is het 
zo dat sommige gemeenten op een uiter
mate handige en creatieve wijze gebruik 
weten te maken van de geldmiddelen die 
er thans bij allerlei departementen in de 
vorm van subsidies en dergelijke beschik
baar zijn.t2 Daar geldt vaak: 'Wie het eerst 
komt, die het eerst maalt'. Gemeenten die 
minder goed de weg kennen, vissen achter 
het net. Gemeentebesturen die echter baat 
hebben bij de vele (op zichzelf centralis
tische) specifieke uitkeringen, zullen niet 
zo vurig de stroomlijning ervan bepleiten. 
Te meer niet indien ze vermoeden, dat ze 
dan het totaal aan beschikbare middelen 
van rijkszijde moeten gaan delen met an
dere gemeenten, die nu minder profiteren. 

De weerstand tegen decentralisatiebeleid 
uit zich op twee manieren. Allereerst 
doordat, ondanks officiele pleidooien 
voor decentralisatie, de rijksoverheid 
nieuwe verantwoordelijkheden tot zich 

11 Zie de brief van de Raad van het Binnenlands Bestuur aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
welke door deze bcwindslieden is gezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie ook 
Handelingen der Tweede Kamer, 21 januari 1981 pag. 2402 tim 2413). 
1

' Van Bork, F. J. en Schrijver, J. F., De bijdragespiraa/, dynamiek van specifieke uitkeringen en 
mogelijke altematieven; in: Bestuurswetenschappen, Den Haag, nr. 6, 1980, pag. 357 e.v. 
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trekt en in ieder geval geen verantwoor
delijkhedcn overdraagt aan de lagere over
heden. Daarnaast worden er soms centra
listische knollen voor decentralistische 
citroenen verkocht: Er worden voorstellen 
gedaan welke als decentralisatie worden 
gepresenteerd, terwijl feitelijk de aard van 
de voorstellen (de bestuurlijke en finan
ciele vormgeving) nauwelijks tot een aan
zienlijke versterking van de positie van 
de Iagere overheden leidt. Of nog erger, 
eerder de sturingsmogelijkheden van de 
centrale overheid ten opzichte van de 
lagere Iijkt te vergroten.13 

Al met a! verrijst er een weinig opwekkend 
beeld voor hen die daadwerkelijk voor
stander zijn van een doeltreffcnd decen
tralisatiebeleid. Een van de dingen die 
naar mijn mening noodzakelijk is, is een 
uitdrukkelijke politisering van het decen
tralisatievraagstuk. Dat wil zeggen dat 
politieke partijen, parlement en regering 
zich vee! meer inhoudelijk (in plaats van 
vooral procedureel) bezinnen op het vraag
stuk van decentralisatie. Over decentra
Iisatie wordt te vee! gesproken en ge
schreven alsof deze aileen maar goede 
kanten heeft. Dan kan iedereen zich ook 
ten principale v66rstander ton en. Dit ter
wijl in concrete gevallen niet uitdrukkelijk 
maar waarschijnlijk wei impliciet, de ne
gatieve kanten worden onderkend. In de 
politick worden deze echter niet met 
elkaar geconfronteerd teneinde tot een 
zorgvuldige afweging te komen in con
crete gevallen. 

Enkele aspecten van de politisering zal 
ik hieronder proberen uiteen te zetten. 
Daaraan voorafgaand neem ik eerst enkele 
publikaties van het CDA onder de Ioep 
tegen de achtergrond van de vraag of 
daarin van een gedegen politieke afweging 
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van het decentralisatievraagstuk sprake 
geweest kan zijn. 

CDA en territoriale decentralisatie 
De volgende, veelbelovende, passage kan 
men lezen in het verkiezingprogram 1981-
1985 van het CDA: 'Openbaarheid van 
bestuur en decentralisatie vormen moge
lijkheden om de verantwoordelijkheid 
direkt te spreiden. Dat is geen dode let
ter'.u 
Oak in het vorige verkiezingsprogram 
werd decentralisatie bepleit. Het program 
van uitgangspunten verschilt op dit punt 
niet van de verkiezingsprogramma's. Aile 
reden derhalve om het verkiezingspro
gramma ecns kritisch te beoordelen tegen 
de achtergrond van de vraag hoe aan het 
Ievend uitgangspunt van de decentralisatie 
vorm wordt gegeven. 
In het hoofdstuk over sociaal-economisch 
beleid worden geen concrete suggesties 
gedaan voor decentralisatie van rijkstaken 
en bevoegdheden naar provincies of ge
meenten. Wei wordt een verdere regiona
lisering en decentralisatie beloofd van het 
arbeidsmarktbeleid en aanverwante ter
reinen (art. 2.14). 
Overigens moet daarbij we! worden aan
getekend, dat regionalisatie vaak iets to
taal anders is dan decentralisatie en er 
zelfs mee in strijd kan zijn. 
Over het arbeidsmarktbeleid wordt gesteld 
dat daarvan belangrijke elementen naar 
het provinciaal (regionaal) niveau moeten 
worden overgedragen. Welke belang
rijke elementen dat zijn wordt niet duide
lijk. Ook hier valt weer op dat er gespro
ken wordt van regionaal niveau. Thans is 
het zo dat er geen echte bestuurslaag op 
het regionaal niveau is. En als ik het goed 
begrepen heb ik het CDA evenmin voor
stander van een regionale bestuurslaag. 

13 Zie: Gerrichhauzen, L. G., Reorganisatie van de politieke besluitvorming, een machtspolitiek 
14 Verkiczingsprogram 1981-1985, CDA, pag. 7. no. 8, pag. 216 e.v. 

14 Verkiezingsprogram 1981-1985, CDA, pag. 3. 
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Oat zou kunnen betekenen dat men met 
bet art. 2.24 l, waarover het hier gaat, veel 
meer doelt op het overdragen van verant
woordelijkheden aan regionale organen 
bestaande uit de sociale partners en de 
overbeidsinstanties die verantwoordelijk
beid dragen voor het arbeidsmarktbeleid, 
dan op een daadwerkelijke decentralisatie 
naar provincies. 
In hetzelfde hoofdstuk over sociaal-econo
misch beleid is ook nog een centralistisch 
element te vinden waar het gaat over art. 
2.79 waarin wordt gezegd: 'Planning, 
gronduitgifte en vergunningenbeleid van 
(lokale) overheden moet erop gericht zijn 
de lokaal of regionaal in dezelfde sector 
werkzame ondernemingen gelijkwaardige 
mededingingsmogelijkheden te geven'. 
Hoewel dat wellicht goed te verdedigen is, 
legt het wel beperkingen op aan de be
leidsvrijheid van de lagere overheden. Se
lectief beleid van de zijde van de lagere 
overheden op het sociaal-economisch 
terrein wordt daardoor beperkt. 

Samenvattend is de decentralisatie-oogst 
in dit hoofdstuk mager. Dat valt te meer 
op wanneer men bedenkt dat in enkele an
dere CDA-publikaties concrete decentrali
satie-suggesties worden gedaan. Het reeds 
genoemde rapport over de economische 
orde suggereert bijvoorbeeld de provincies 
ruime financiele middelen te verschaffen 
(in samenhang met decentralisatie van 
bevoegdheden van het rijk) ten behoeve 
van bei:nvloeding van de sociaal-economi
scbe ontwikkelingen in de provincie.15 

In het rapport 'Op het goede spoor' wordt 
voorgesteld de verantwoordelijkheid voor 
bet toekennen van investeringspremies 
aan bedrijven te decentraliseren naar pro
vincies.16 In het verkiezingsprogramma is 
van deze suggesties vrijwel niets terug te 
vinden. 
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In het derde hoofdstuk van het program 
over het welzijnsbeleid en CRM wordt 
haast met geen woord over decentralisatie 
gerept. De reden daarvoor kan toch niet 
zijn dat op dat terrein decentralisatie al 
gerealiseerd is. De discussies over de Ka
derwet Specifiek W elzijn maken duidelijk 
dat het zover nog niet is. Over deze ont
werp-Kaderwet wordt in artikel 3.2 ge
zegd dat die zich uitstrekt tot de 'tot nu 
toe niet bij wet geregelde welzijnssecto
ren'. Dat betekent bijvoorbeeld dat a spec
ten van zorg, recreatie en educatie die 
onder de onderwijswetgeving vallen, voor
lopig buiten de Kaderwet blijven. Nu is 
dat op zichzelf nog niet zo erg, ware het 
niet dat daarmee het reeel overwegen van 
decentralisatie op de terreinen die daar
mee buiten de Kaderwet blijven voorlopig 
wei niet van de grond zal komen. 
In die verwachting wordt men gesterkt 
wanneer men het hoofdstuk over onder
wijs leest. Territoriale decentralisatie van 
onderwijsbeleid wordt daarin niet geop
perd. Integendeel. Zo wordt bijvoorbeeld 
ten aanzien van het schoolbegeleidings
werk geheel voorbij gegaan aan de moge
lijkheid om hier gemeenten of provincies 
ook een uitdrukkelijke beleidsverantwoor
delijkheid te geven. 
Op grond van het bovenstaande durf ik te 
beweren dat het pleidooi voor decentrali
satie in de inleiding bij het verkiezings
programma wel degelijk in belangrijke 
mate een 'dode letter' is gebleven (met 
uitzondering van het hoofdstuk over 
volkshuisvesting in het program). Dat is 
betreurenswaardig wanneer men bedenkt 
dat in het vorige verkiezingsprogram ook 
reeds decentralisatie werd bepleit. 
Ter rechtvaardiging kan verder in ieder 
geval niet worden aangevoerd dat er on
voldoende concrete suggesties zijn voor 
decentralisatie op verschillende beleids-

15 Gespreide verantwoordelijkheid, een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de 
economische orde, uitgave van de wetenschappelijke instituten van het CDA, 1978, pag. 126. 
16 Op het goede spoor, aanzet tot beter binnenlands bestuur, wetensch. inst. van het CDA, Den 
Haag, 1978, pag. 30. 
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terreinen. Zowel in CDA-publikaties als 
in tal van andere nota's en adviezen staan 
dergelijke suggesties opgenomen. 

Een pluriforme vormgeving van de relatie 
overheid/ samenleving 
Riervoor heb ik gezegd dat de politiek 
zich onvoldoende inhoudelijk beraadt 
over het decentralisatievraagstuk. De 
voors en tegens komen onvoldoende naar 
voren en worden onvoldoende beoordeeld 
en tegen elkaar afgewogen. Aan het CDA
verkiezingsprogram ligt mijns inziens 
evenmin een zorgvuldig beraad over de
centralisatie in het algemeen en op de 
diverse beleidsterreinen ten grondslag. 
Een van de aspecten waarop het CDA 
zich naar mijn indruk uitdrukkelijk zou 
moeten bezinnen is de relatie tussen ener
zijds de visie op de relatie overheid/sa
menleving en anderzijds op het vraagstuk 
van de decentralisatie in de overheidssec
tor. 
Ret zoeken naar evenwicht tussen ener
zijds de verantwoordelijkheidsbeleving 
van mensen individueel en in organisato
risch verband en anderzijds de verant
woordelijkheid van de overheid is een 
uiterst belangrijk politiek vraagstuk voor 
het CDA. Dit vraagstuk speelt bijvoor
beeld heel sterk in de discussies over de 
economische orde en ook op het terrein 
van het welzijnsbeleid (onderwijs, wel
zijnszorg, enz.). De woorden 'gespreide 
verantwoordelijkheid' worden in CDA
verband vooral gebruikt om aan te geven 
vanuit welk uitgangspunt men dit centrale 
vraagstuk wil benaderen. 
In de praktijk betekent dit dat getracht 
wordt: a) te bepalen waar de grens van de 
overheidsverantwoordelijkheid ligt, en b) 
aan te geven hoe de overheid zodanig kan 
optreden, dat mensen in vrijheid hun ver-
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antwoordelijkheid kunnen beleven in door 
hen gekozen verbanden en op een door 
hen gekozen wijze (de overheid dient 
daartoe de voorwaarden te scheppen). 
Voor het CDA is dat Iaatste ook van bij
zonder groot belang: Ret betekent name
Iijk dat de overheid dient te waarborgen 
dat er ruimte is voor initiatieven en in
stellingen die gelnspireerd worden vanuit 
een Ievens- of wereldbeschouwing. Ret 
waarborgen van deze ruimte houdt ener
zijds in dat de overheid financiele midde
len en dergelijke beschikbaar stelt voor 
dergelijke initiatieven en instellingen (en 
deze in vergelijking met overheidsinstel
lingen een gelijkwaardige behandeling 
geeft) en anderzijds dat de overheid zich 
onthoudt van al te vee! bemoeienis met 
de inhoud die deze instellingen geven aan 
hun werk. We hebben hier te maken met 
wat we eerder privaat-rechtelijke decen
tralisatie hebben genoemd. 
Ret uitgangspunt van gespreide verant
woordelijkheid, waar het de relatie tussen 
overheid en samenleving betreft, wordt 
vaak van een zo principieel belang geacht, 
dat de wetgever en de rijksoverheid voor 
de verwerkelijking ervan in de praktijk 
verantwoordelijk worden geacht. Dat Ieidt 
er dan toe dat zowel algemene regelgeving 
alsook het treffen van tal van uitvoerings
maatregelen (bijvoorbeeld het toekennen 
van subsidies en dergelijke) worden voor
behouden aan de centrale overheid. Dat 
gaat zelfs zover dat het uitdrukkelijk aan 
lagere overheden verboden wordt maat
regelen te treffen die direct van betekenis 
kunnen zijn voor de verwerkelijking van 
genoemd uitgangspunt (zie bijvoorbeeld 
de onderwijswetgeving)P Een en ander 
leidt wei tot een vergaande centralisatie 
binnen de overheidssector. Ziehier de 
reeds eerder aangekondigde spannings-

17 Dat deze vergaande centralisatie niet noodzakelijk is voor het veiligstellen van de waarden die 
in het uitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid besloten liggen, wordt bijvoorbeeld uiteen
gezet in: Visser, B. L. W., Verbiedt de Nederlandse Grondwet decentralisatie van onderwijsbeleid?, 
in: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, jaargang 35, no. 5, Brussel, 1980, 
pag. 387. 
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verhouding tussen privaatrecbtelijke de
centralisatie en deccntralisatie binnen de 
overheidssector. 
Bij een zorgvuldige oordeelsvorming over 
het vraagstuk van de territoriale decentra
lisatie zal het voor bet CDA noodzakelijk 
zijn de volgcnde vraag te stellen. Dient de 
inhoud en de waarde van het uitgangspunt 
van de gespreide verantwoordelijkbeid 
waar het de relatie tussen overheid en sa
menleving betreft, enkel en alleen op cen
traal niveau bepaald te worden, of is bet 
gewenst dat dat ook voor een deel gebeurt 
in de lokale en provinciale vertegenwoor
digende licbamen (gemeenteraden, provin
ciale staten)? In andere bewoordingen 
gesteld: Is het gewenst dat de inhoud en 
de waarde van het uitgangspunt van de 
gespreide verantwoordelijkheid landelijk 
uniform wordt geregeld of is ecn enigszins 
pluriforme invulling van dit uitgangspunt 
gewenst en toelaatbaar. 
Naar mijn opvatting is enige pluriformiteit 
gewenst, met name waar het de invulling 
van het zo fundamentele uitgangspunt van 
de gespreide verantwoordelijkheid betreft. 
In dat verband vind ik het bijvoorbeeld 
niet zo gewenst dat in het ontwerp-verkie
zingsprogram van het CDA in art. 3.3d 
werd verondersteld dat op centraal niveau 
bepaald wordt dat overheidsfunctionaris
sen (ambtenaren en gekozenen) en per
soneelsleden geen zitting moeten hebben 
in besturen van particuliere instellingen. 
Dit vind ik nu een duidelijk voorbeeld van 
een invulling van het begrip gespreide ver
antwoordelijkheid waarvoor ik toch ook 
voor een belangrijk deel de verantwoorde
Jijkheid zou willen geven aan de lokale of 
provinciale overheden. 
Wanneer het bijvoorbeeld uit doelmatig
heidsoverwegingen (die steeds belangrijker 
worden bij de stagnerende welvaart) aan
trekkelijk is om in een specifieke lokale 
situatie in de besturen van particuliere in
stellingen wei overheidsfunctionarissen 
zitting te doen hebben, vind ik dat dat 
mogelijk moet zijn indien een en ander 
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wordt besloten op een democratische wijze 
in de door de burgers gekozcn gemeente
raad. 
Hoe men oak over het voorgaande mag 
denken, de spanningsverhouding tussen 
enerzijds decentralisatie binnen de over
heidssector en anderzijds het uitgangspunt 
van de gespreide verantwoordelijkheid 
waar het de relatie tussen overheid en sa
menleving betreft, noopt er mijns inziens 
toe dat men zicb op bovenstaande vragen 
bezint indien men althans serieus wil 
komen tot een oordeel over de wenselijk
beid van decentralisatie binnen de over
heidssector. 

Gelijke ontplooiingsmogelijkheden 
Een belangrijke doelstelling van over
heidsbeleid op tal van terreinen is bet 
scheppen van voor aile burgers gelijke 
ontplooiingsmogelijkheden. In dat ver
band worden bepaalde voorzieningen zo 
belangrijk geacht, dat ze voor aile burgers 
overal toegankelijk moeten zijn en overal 
ook een ongeveer gelijkwaardige kwaliteit 
moeten hebben. Daarbij kan men denken 
aan voorzieningen op bet terrein van de 
gezondsheidszorg, het openbaar vervoer, 
het onderwijs enz. Verder wordt ongelijk
heid in inkomens als gevolg van bet sim
pele feit dat men in verschillende gemeen
ten of verschillende provincies woont maar 
nauwelijks geaccepteerd. Zo wordt bet als 
uitermate wenselijk ervaren dat de criteria 
die worden gebanteerd bij bet verstrekken 
van sociale uitkeringen overal dezelfde 
zijn. Ook sterke verscbillen in de boogte 
van gemeentelijke belastingen en tarieven 
worden vaak als onredelijk en oneerlijk 
bestempeld. 
Ter rechtvaardiging van centralisatie 
wordt dan ook aangevoerd dat daarmee 
gegarandeerd kan worden dat een aantal 
belangrijke zaken op uniforme wijze kan 
worden aangepakt en dat ten aanzien van 
belangrijke voorzieningen alle Nederlan
ders gelijke aanspraken bebben. 
Een belangrijke vraag bij bet ontwikkelen 
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van decentralisatiebeleid is: of en tot 
welke hoogte verschillen in aanspraken 
en voorzieningen gewenst zijn. Of, anders 
gezegd: van welke aanspraken en voor
zieningen vinden wij dat ze landelijk 
uniform moeten zijn? Naar mij mening is 
een genuanceerde benadering van deze 
vragen noodzakelijk: al naar gelang de 
aanspraken en de voorzieningen waarover 
men spreekt, zal bepaald moeten worden 
in welke mate pluriformiteit of uniformi
teit gewenst is. Zo zou ik me kunnen 
voorstellen dat in overigens vergelijkbare 
provincies het toelaatbaar is dat het peil 
van openbaar-vervoersvoorzieningen aan
zienlijk verschilt, terwijl dat niet gezegd 
zou kunnen worden van de aanspraken op 
bepaalde voorzieningen in de gezond
heidszorg. 
Het is wei aardig om in dit verband te 
wijzen op een passage in het rapport van 
de wetenschappelijke instituten van het 
CDA over de economische orde betreffen
de het systeem van 'centraal afgesproken 
uniforme lonen'. Daar wordt gezegd dat 
het systeem van centraal afgesproken uni
forme lonen het onmogelijk maakt dat 
werknemers en bedrijfsleiding, indien zij 
voor de keuze staan, nieuwe machines te 
introduceren, een afweging maken tussen 
de produktiewinst van de arbeidsbesparen
de machine en de mogelijkheid deze ma
chine niet aan te schaffen, maar mensen in 
dienst te houden en daarbij wei genoegen 
te nemen met een lager loon.1s 
Op deze wijze wordt uniformiteit in lonen 
afgewogen tegen en min of meer opge
offerd aan het uitgangspunt van intensieve 
verantwoordelijkheidsbeleving door be
trokkenen zelf. Dit type afwegingen zal 
ook moeten plaatsvinden waar het gaat 
om spreiding van de beleidsverantwoor-
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delijkheid binnen de overheidssector. 
Overigcns, het is vaak bijzonder moeilijk 
en soms ook niet goed mogelijk gebleken 
om vanuit een centraal punt de gewenste 
hoge mate van uniformiteit te realiseren. 
Dat ter relativering van de redcnering dat 
centralisatie een adequaat middel is om 
de gewenste uniformiteit te realiseren. 
Verder dient men te bedenken dat het 
scheppen van gelijke aanspraken en voor
zieningen nog geenszins behoeft in te hou
den dat deze ook in gelijke mate aan de 
burgers ten goede komen. Voor dat laatste 
kan het juist uitdrukkelijk noodzakelijk 
zijn om rekening te houden met de bijzon
dere omstandigheden waarin de verschil
lende burgers of groepen van burgers zich 
bevinden. Wanneer men dat onvoldoende 
doet kan dat ertoe leiden dat verschillende 
burgers en groepen van burgers een onge
Iijk profijt trekken van de overigens ge
Iijke voorzieningen en aanspraken.19 

Het CDA staat een beleid voor dat pers
pectief biedt aan mcnsen en groepen die 
in achterstandsituaties verkeren. Dat 
vraagt om een gedifferentieerd beleid 
waarin rekening wordt gehouden met de 
sociale en plaatselijke omstandigheden 
waarin de verschillende groepen verkeren. 
Landelijk uniforme voorzieningen en 
aanspraken zijn dan niet effectief. Op de 
specifieke groepen en de plaatselijke om
standigheden toegesneden maatregelen 
zijn noodzakelijk. Slechts op die wijze kan 
bevorderd worden dat voor die groepen 
die in een achterstandsituatie verkeren 
ook gelijkwaardige ontplooiingsmogelijk
heden worden gecreeerd. Een dergelijk 
gedifferentieerd beleid kan echter niet 
goed op het centrale niveau worden ge
voerd. Op centraal niveu kan men immers 
onvoldoende rekening houden met de ge-

18 Gespreide verantwoordelijkheid, wetenschappelijke instituten van het CDA, Den Haag, 1978, 
pag. 29. 
19 Zie hierover uitgebreid: Vakgr. Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen: 
Advies over decentralisatie van rijkstaken op het terrein van het onderwijs, Groningen, in: Raad 
voor de Tcrritoriale Decentralisatie, Decentralisatie van rijkstaken, mci 1980, Den Haag, pag. 
62 e.v. 
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varieerde behoeften en de specifieke om
standigheden van de diverse groepen in 
de plaatselijke omstandigheden. Dat be
tekent dus dat het voor een dergelijk be
leid noodzakelijk is dat er ook een be
langrijke verantwoordelijkheid wordt 
gegeven aan gemeenten en in mindere 
mate aan provincies. Op het centrale 
niveau dient men dan in de gaten te hou
den dat ook werkelijk een beleid wordt 
gevoerd ten behoeve van het vergroten 
van de ontplooiingsmogelijkheden van 
kansarme groepen. 
De concrete invulling en vormgeving van 
dat beleid zal dan vervolgens op het lokale 
of het provinciale niveau plaatsvinden. 
Een en ander betekent derhalve, dat wan
neer het CDA een beleid voorstaat dat 
bijdraagt aan het totstandkomen van ge
lijke ontplooiingsmogelijkheden en in het 
bijzonder gericht is op groepen in achter
standsituaties, de verantwoordelijkheid 
voor een dergelijk beleid niet aileen op het 
centrale niveau maar zeker ook voor een 
belangrijk dee! op het lokale of provin
ciale niveau moet worden gelegd. 

Slotbeschouwing 
Politisering van het decentralisatievraag
stuk. Daarvoor heb ik gepleit. Dat bete
kent dat er zorgvuldig politick beraad en 
gedegen besluitvorming over het decen
tralisatievraagstuk zou moeten plaatsvin
den. Dat is noodzakelijk en het is tevens 
mogelijk. Het is noodzakelijk om decen
tralisatiebeleid en de uitvoering ervan uit 
de politieke en bestuurlijke impasse te 
halen waarin het is geraakt als gevolg van 
de weerstanden die er van verschillende 
zijden zijn. Het is ook noodzakelijk om de 
overgang te maken van de periode waarin 
vrijwel iedereen zich ten principale voor
stander toont van decentralisatie in alge
mcne zin, naar de periode waarin poli
tieke partijen, parlement en regering con- •. 
crete voorstellen voor decentralisatie doen 

"' Trouw, 31 jan. 1981, pag. 1. 
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op bepaalde beleidsterreinen. 
Het is ook mogelijk om te komen tot 
zorgvuldig politick beraad over het decen
tralisatievraagstuk omdat de overwe
gingen die in dat beraad een rol zouden 
moeten spelen, langzamerhand op een rij 
staan: Zie bijvoorbeeld het 'Plan van aan
pak voor de advisering over concrete 
decentralisatiemogelijkheden' dat in 1978 
door de Raad voor de Territoriale Decen
tralisatie is gepubliceerd en de Decentra
lisatienota van de Regering die in novem
ber 1980 is verschenen. Men zou kunnen 
zeggen: Vluchten kan niet meer! Het zou 
ook uitermate ongelukkig zijn wanneer de 
ontwikkeling en de uitvoering van decen
tralisatiebeleid niet spoedig van de grand 
zou komen. Dit omdat er alweer een 
nieuwe centraliserende factor aan het 
firmament verschenen is. Dan doel ik op 
het voornemen van de regering-Van Agt 
om bepaalde overheidstaken en overheids
instellingen te privatiseren. Dat is in tijden 
van economische teruggang op zichzelf 
een verstandig voornemen. 

Privatisering zou zelfs een versterking van 
de positie van de lagere overheden kun
nen inhouden, wanneer die privatisering 
betrekking zou hebben op taken en instel
Iingen die thans onderdeel uitmaken van 
het rijksapparaat. Het ongeluk wil dat de 
minister-president als voorbeeld van een 
te privatiseren taak nu juist weer een 
typisch lokale of regionale overheidstaak 
noemt, namelijk de vuilophaaldiensten.2o 
Privatisering van dit type taken leidt eer
der tot een verzwakking van de positie 
van de lagere overheden. Aileen a! het 
simpele feit dat kennelijk bij de centrale 
overheid op het allerhoogste niveau (de 
minister-president, de minister van Bin
nenlandse Zaken en de minister van Fi
nancien) nagegaan moet worden of der
gelijke lokale of regionale taken beter ge
privatiseerd kunnen worden of niet, is 
een staaltje van centralistisch denken: 
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Laat de provincies of gemeenten toch 
voor een belangrijk deel beslissen of het 
gezien de plaatselijke of provinciale om
standigheden verstandiger is te werken 
met geprivatiseerde vuilophaaldiensten of 
met vuilophaaldiensten die onderdeel uit
maken van het overheidsapparaat. 

Wanneer echter het ontwikkelen en uit
voeren van privatiseringsbeleid op even
vee! weerstanden stuit als het decentrali-

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 4/81 

242 

satiebeleid dan is er geen vuiltje aan de 
Iucht. Wanneer dat niet het geval is, dan 
zal met grote voortvarendheid decentrali
satiebeleid moeten worden ontwikkeld 
en uitgevoerd. 
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