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F. PLATE 

Decentralisatie) een ongedekte cheque? 

Het is met de decentralisatie als met de oplossing 
van de woningnood. Iedereen zegt dat het hoog
nodig moet, maar door de jaren heen gebeurt er 
veel te weinig. Zoals elke vergelijking zal ook deze 
verder wel mank gaan. Ik beperk mij dus verder 
tot het onderwerp: decentralisatie. De Groot en 
Van Genderen hebben in hun achtergrondstudie 
voor de Commissie-Vonhoff dit begrip als volgt 
gedefinieerd: ' het overlaten of toekennen van de 
bevoegdheid tot regeling en bestuur aan lagere 
publiekrechtelijke lichamen, waarbij deze in de 
mogelijkheid worden gesteld een eigen beleid te 
voeren en waarbij de controle op de uitvoering 
van het beleid in eerste aanleg geschiedt door ge
kozen vertegenwoordigers van burgerij of belang
hebbenden' .1 Ik zal mij in dit artikel beperken 
tot de zogenaamde territoriale decentralisatie, 
waarbij het gaat om het overdragen van be
voegdheden van het rijk aan gemeenten en pro
vincies. Achtereenvolgende kabinetten hebben 
dit in hun vaandel geschreven. De Tweede Ka
mer heeft twee maal een motie-Evenhuis aange
nomen waarin de regering werd gevraagd met 
concrete decentralisatievoorstellen te komen. 2 

De regering heeft ook een aantal aanzetten ge
geven. In het kader van de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur zijn een aantal voorstellen 
gedaan, voornamelijk in de richting van de pro
vincies. 3 Omdat echter in dat verband ook is 
voorgesteld de provincies te belasten met de or-

dening van een aantal zaken die tot nu toe in de 
gemeentelijke sfeer liggen, is het geheel niet door 
iedereen als decentralisatie opgevat. Dat lag an
ders bij de Decentralisatienota die de regering in 
november 1980 aan de Staten-Generaal stuurde. 
Deze nota bevat allereerst een theoretische be
schouwing over verschillende aspecten van de
centralisatie en geeft verder een overzicht van een 
aantal decentralisatiemogelijkheden die destijds 
hetzij in gang waren gezet, hetzij in gang gezet 
zouden worden, hetzij nader zouden worden 
bestudeerd. Tot een debat in de Tweede Kamer 
over de Decentralisatienota is het echter nooit 
gekomen. 

Het tweede kabinet-Van Agt beloofde in zijn 
regeringsverklaring een decentralisatieplan en 
zette een kleine twintig interdepartementale 
werkgroepen aan het werk om dat voornemen uit 
te voeren. De resultaten waren niet indrukwek
kend. Behalve in een paar sectoren zoals het spe
cifiek welzijn, de volkshuisvesting, het wegen be
heer en het openbaar vervoer, waar decentrali
satie toch al in de lucht zat, leverden de werk
groepen voornamelijk patstellingen op, waarbij 
de vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken 
decentralisatie bepleitten en de vertegenwoordi
gers van andere departementen duidelijk maak
ten dat dat of niet kon of niet mocht of een com
binatie daarvan. 

Door de kabinetscrisis kregen minister Van 
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Thijn en staatssecretaris Stuiveling geen kans 

hun werk af te maken. Het interim-kabinet-Van 
Agt III besloot alle omstreden zaken voorlopig 
buiten haakjes te plaatsen en zond het weinige 

dat toen nog van het Decentralisatieplan over
bleef als voorlopige regeringsvoornemens om ad
vies aan een aantal adviesorganen, de VNG en 
het lP o . Het kabinet-Lubbers schreef opnieuw 

mooie woorden over decentralisatie in zijn rege
ringsverklaring. Of het nieuw plaveisel zal zijn 
voor de weg naar de hel, moet nog worden af

gewacht. 
Kortom: de decentralisatie was tot nu toe veel 

geschreeuw en heel weinig wol. In dat licht be
zien is het maar goed dat het 0'66-congres van 
20 maart Ig82 zich niet door het hoofdbestuur 
heeft laten verleiden om terwille van de staten
en raadsverkiezingen nog eens wat algemene uit
spraken te doen over de wenselijkheid . van de
centralisatie zonder één poging dat verlangen 
handen en voeten te geven. 0'66 zou dan een uit
spraak hebben gedaan die de Kamer ruim drie 
jaar eerder al met algemene stemmen had ge
daan. Als 0'66 echt de beleidsvrijheid van de ge
meenten en de provincies wil vergroten, zullen 
we ons allereerst moeten verdiepen in de oorza
ken van de centra'lisatie op rijksniveau en in de 
weerstanden die decentralisatie klaarblijkelijk 
oproept. Alleen een aanpak die is gestoeld. op enig 
inzicht in die vragen, heeft kans op resultaat. In 
het volgende deel van mijn verhaal zal ik pogen 
een bijdrage aan die discussie te leveren. 

Oorzaken van centralisatie 

Het zou erg aanmatigend zijn de gedachte te 
wekken dat ik nauwkeurig kan aangeven, waar
door de centralisatie op het nationale vlak zo'n 
vlucht heeft kunnen nemen. Ik kan alleen de din
gen noemen, waarvan ik op min of meer aanne
melijke gronden vermoed dat ze van belang zijn . 

I. Veranderde kijk op de verantwoordelijkheid van het 
rijk 
Ten tijde van de republiek maakte men zich wei
nig zorgen om centralisatie. Daar was dan ook 

nauwelijks sprake van, omdat de Unie van 
Utrecht de bevoegdheid van het centrale gezag 
minimaal had gehouden. Wetgeving voor de hele 
unie was bijkans onmogelijk en vrijwel alle po
gingen om tot een zekere harmonisatie van pro
vinciale wetten te komen, liepen op niets uit. 
Thorbecke heeft het boeiend beschreven in een 
van zijn historische schetsen. 4 De ondergang van 
de republiek is misschien wel mede veroorzaakt 
door haar onmacht om regelingen te treffen voor 
het gehele land. Na de Franse tijd ontstond onze 
huidige eenheidsstaat die, geheel anders dan de 
republiek, wél landelijke wetten kon maken, 
maar aanvankelijk maar een spaarzaam gebruik 
van deze mogelijkheid maakte. De Ige eeuw was 
nog de tijd van de nachtwakersstaat waarin over
heidsoptreden, buiten het handhaven van orde 
en rust, maar op een zeer beperkt aantal gebie
den als wenselijk werd gezien. Sindsdien is onze 
maatschappij aanzienlijk ingewikkelder gewor
den en bovendien is de bevolking sterk toegeno
men. Met het ontstaan van de verzorgingsstaat 
veranderde de opvattingen over de rol van de 
staat volledig. Tegenwoordig is er geen behoefte 
en geen tegenslag of men klopt aan bij de over
heid om er maar wat aan te doen. Misoogsten 
behoren bij het bedrijfsrisico van de landbouw. 
In onze tijd vraagt men er steun voor bij de over
heid. Stormen en hoog water zijn verschijnselen 
die bij tijd en wij le aan onze stranden voorko
men. Strandtenthouders zouden daar rekening 
mee moeten houden. Niettemin roept men om 
overheidssteun als er schade door ontstaat. Dit 
zijn maar enkele voorbeelden van de hoog
gespannen - naar mijn smaak overspannen - ver
wachtingen die wij tegenwoordig hebben van de 
overheid. Het gevolg is een sterke toename van 
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de overheidsbemoeiing op bijna alle terreinen 

van het maatschappelijk leven. Soms lag daarbij 
het initiatief bij de gemeenten, zoals bij het kleu
teronderwijs en de sport. Soms echter werden de 

zaken van meet af door het rijk geregeld . Met 
name geldt dat voor de sociale zekerheid . Deze 
ontwikkeling is van grote invloed geweest op onze 
opvattingen over de ministeriële verantwoorde

lijkheid. 
Vroeger kon een minister die werd aangespro

ken op de een of andere misstand, rustig ant
woorden dat hij de zaak weliswaar zeer betreur
de, maar dat hij niettemin vond dat het niet op 
zijn weg lag er iets aan te doen. Dat gebeurt nu 
nog maar zelden. Wij vinden blijkbaar dat de 
overheid in beginsel op alles aanspreekbaar is. 
Hoogstens is nog de vraag welke overheid. Ik 
meen dat deze ontwikkeling in veel belangrijker 
mate heeft geleid tot uitbreiding van de rijksta
ken dan tot uitbreiding van het gemeentelijk ta
kenpakket. Vermoedelijk hangt dat samen met 
een aantal andere factoren die ik hierna zal noe-

men. 

2. RiJksambtenaren 
Als gevolg van de sterk toegenomen bemoeienis 
van het rijk met alle mogelijke aspecten van het 
maatschappelijk leven, steeg ook het aantal 
rijksambtenaren geweldig. Dat is langzamerhand 
niet alleen het gevolg, maar tot op vrij grote 
hoogte ook de oorzaak van verdergaande be
moeiing door het rijk ( = centralisatie) geworden. 
In tegenstelling tot de populaire opvatting dat 
ambtenaren nooit iets uitvoeren, hebben zij na
melijk de neiging dingen tot stand te willen bren
gen en te willen regelen. Hoe meer ambtenaren 
dus en hoe knapper ze zijn, hoe meer briljante 
plannetjes zij maken waarmee hun minister mooi 
voor de dag kan komen. Er moet alleen meestal 
wat geld voor zijn, maar tot voor kort was dat 
maar zelden een echt probleem. Ik denk dus dat 

het niet te boud is om te zeggen dat echte de

centralisatie alleen zal lukken, indien we er voor 
zorgen dat het aantal rijksambtenaren desnoods 
gestaag, maar in elk geval drastisch afneemt. 

3 . Kamerleden 
Veel kamerleden stimuleren centralisatie, door
dat zij ministers aanspreken op zaken die in de 
lokale sfeer liggen. Ik herinner mij bijvoorbeeld 
uit het begin van de zeventiger jaren het kamerlid 
Terlouw dat vragen stelde aan de minister van 
Binnenlandse Zaken over het nieuwe gemeente
huis van Ede dat volgens hem te duur zou wor
den. Vermoedelijk had hij zelfs gelijk, maar je 
holt op die manier wel de gemeentelijke auto
nomie uit. Recenter zijn vragen van het kamerlid 
Nijpels, dat wil dat de minister van Binnenlandse 
Zaken de handhaving van de openbare orde in 
Amsterdam van de burgemeester zal overnemen 
naar aanleiding van de vernielingen bij de Sto
pera. Ook hier is er voldoende reden voor twijfel 
aan het gemeentelijk beleid, maar is 'dus' de 
oplossing dat het rijk ingrijpt? 

4. Houding van de gemeenten 
De gemeenten roepen natuurlijk al jaren om de
centralisatie en de VNG loopt daarbij zeer 
welsprekend voorop. Toch is dat maar betrek
kelijk. Die zelfde gemeenten dringen er ook dik
wijls op aan dat het rijk 'zijn verantwoordelijk
heid zal nakomen '. Dat speelde bijvoorbeeld heel 
duidelijk bij het betaald voetbal. Bijna 20 jaar 
hadden alleen de gemeenten zich daarmee inge
laten en er subsidie aan gegeven. Totdat de zaak 
uit de hand begon te lopen en de gemeenten het 
rijk te hulp riepen, omdat topsport een nationaal 
belang zou zijn. Zo zijn er meer voorbeelden te 
bedenken. Vanuit een decentralisatiestandpunt 
bekeken, verdient het Gemeentefonds veruit de 
voorkeur boven doeluitkeringen. Toch zijn er 
veel wethouders en gemeente-ambtenaren die 
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niet graag hun doeluitkering zouden missen, 

want dat zou betekenen dat zij met de wethouder 
van financiën in de slag moeten om een aandeel 
in de algemene uitkering van het Gemeentefonds. 

Het is voor zulke wethouders veel aantrekkelijker 
als zij hun eigen specifieke geldstroompje uit Den 
Haag behouden. Dat zij dan moeten voldoen aan 
een aantal Haagse voorwaarden nemen zij daar

bij op de koop toe. Het is ook veel leuker voor 
burgemeesters en wethouders om af en toe eens 
naar Den Haag te gaan en daar het een en ander 
voor de eigen gemeente los te krijgen, dan wan
neer zij het zouden moeten doen met de uitkering 
uit het Gemeentefonds en daarmee basta. 

5. Gemeentelijk belastinggebied 
In 1929 verdween de gemeentelijke inkomsten
belasting en werd het Gemeentefonds ingesteld. 
Sindsdien is het eigen gemeentelijk belastingge
bied minimaal en zijn de gemeenten voor het 
overgrote deel van hun inkomsten afhankelijk 
van het rijk. Afweging tussen nut en offer is daar
door op gemeentelijk niveau erg moeilijk gewor
den. Dit is waarschijnlijk een van de belangrijkste 
oorzaken van het steeds verder uithollen van de 
gemeentelijke beleidsvrijheid. 

6. Groei van de overheidsuitgaven 
Met het groeien van de verzorgingsstaat stegen 
de overheidsuitgaven. De extra belastingop
brengsten die daarvoor nodig waren, vloeiden 
bijna allemaal in eerste aanleg in de rijksschat
kist. Het vergde dus een extra inspanning om het 
aandeel ter vrije besteding door de gemeenten 
gelijk te houden. Dat is niet gelukt. Op het ogen
blik ontvangen de gemeenten belangrijk meer 
aan doeluitkeringen dan aan vrij besteedbare 
middelen. 

gen in de doelmatigheid van de schaalvergroting, 

is de laatste tijd tanende, maar tot voor enkele 
jaren waren velen daar heilig van overtuigd. Ook 
dat heeft er aan bijgedragen dat zaken die eerst 
door gemeenten werden verzorgd, nu in rijkshan
den kwamen. Een recent voorbeeld is het wets
ontwerp op de centrale persoonsadministratie, 
dat voorziet in een bevolkingsbestand op rijksni

veau, terwijl bevolkingsgegevens tot nu toe alleen 
door de gemeenten werden verzameld. Een ander 
voorbeeld is de beroepenvoorlichting. 

8. Gelijkheid 
Of het een gevolg van de Franse tijd is, weet ik 
niet, maar ik meen wel te kunnen zeggen dat 
Nederland lijdt aan een gelijkheidssyndroom. 
Het is voor ons onverdragelijk als het voorzienin
genpeil in de ene gemeente sterk verschilt van dat 
in een andere. Dan komt onmiddellijk allerlei 
zwaar geschut in stelling zoals 'rechtsgelijkheid', 
'rijkseenheid' en 'basisvoorziening'. Naar mijn 
smaak zijn dat allemaal abstracties die weinig 
van doen hebben met de vraag wat een bepaalde 
lokale gemeenschap vindt dat zij aan voorzienin
gen nodig heeft en of zij daarvoor het geld over 
heeft. Doordat wij zo sterk geneigd zijn om ter 
wille van een of ander 'hoger' idee aan deze vraag 
voorbij te gaan, ontstaat een voedingsbodem die 
maar al te vruchtbaar is voor centralisatie. 

9. Perfectionisme 
In het verlengde van ons gelijkheidssyndroom ligt 
ons perfectionisme als medeveroorzaker van 
centralisatie. Wij zijn niet tevreden als er overal 
het nodige op een bepaald gebied gebeurt. Het 
moet ook overal op die manier gebeuren die wij 
centraal als de beste beschouwen. Daar moeten 
dus de nodige regelingen voor worden getroffen 
en dat betekent weer verdere centralisatie. Er 

7. Schaalvergroting ontstaat dan bovendien een zich zelf versterkend 
Het geloof in de 'economies of scale', dat wil zeg- proces. Doordat het rijk gaat betalen, opdat 

-
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overal een bepaalde voorziening tot stand zal ko

men, gaat het rijk zich verantwoordelijk voelen 
voor de kwaliteit van het gebodene en gaat dus 
allerlei, ja inderdaad, centraliserende maatrege

len treffen om deze kwaliteit te garanderen. De 

gedachte dat de enige maatstaf voor kwaliteit is 
of op een zo doelmatig mogelijke manier wordt 
voorzien in de werkelijke behoeften van de lokale 
gebruikers, komt daarbij maar al te gemakkelijk 
in het vergeetboek. 

JO. Onvrede over beleid van gemeenten 
Een belangrijke factor is ook dat men het op 
centraal niveau niet eens is met het beleid van de 
gemeenten. Die zouden geen oog hebben voor 
allerlei vitale belangen, zoals natuurbehoud, mi
lieuhygiëne, minderheidsgroeperingen, vrouwen
emancipatie, opvang van peuters, huisvesting 
voor alleenstaanden, bijzonder onderwijs, scho
ling van werklozen enzovoorts enzovoorts . De 
moeilijkheid is dat als iemand een nauwkeurig 
idee heeft wat er op een bepaald beleidsterrein 
moet gebeuren er natuurlijk altijd een groot aan
tal gemeenten of provincies is dat daar een beetje 
anders over denkt en dat kun je dan verkeerd 

vinden. 

I I. Sectoralisme 
Een van de hoofdoorzaken van de centralisatie 
in ons land is het verschijnsel dat ik aanduid met 
de rerm sectoralisme. Ik bedoel dat veel politieke 
druk wordt uitgeoefend door de gebundelde be
langhebbenden in de verschillende sectoren. In 
bijna alle sectoren bestaan goed functionerende 
informele circuits van mensen die elkaar vaak al 
lang kennen en die met elkaar, ieder op zijn eigen 
vlak, er voor zorgen dat de belangen van de sec
tor worden gediend, zo nodig ten koste van an
dere belangen. 

Deze circuits bestaan uit de lokale of provin
ciale portefeuillehouders, het particuliere initia-

tief, de landelijke overkoepelende instellingen, de 

departementsambtenaren, de minister in kwestie 
en niet te vergeten de kamerleden die zich op 
deze sector hebben gespecialiseerd. Het geheel 

wordt veelal gecompleteerd met een nationale 
adviesraad , waarin iedereen óf zelf zit, óf drie
maal wordt vertegenwoordigd. Het bekendste 
voorbeeld is natuurlijk het groene front, maar 
precies hetzelfde doet zich voor op allerlei andere 
terreinen. Het sectoralisme nu , is niet gebaat bij 
decentralisatie. Het richt zich vooral op het rijk, 
enerzijds omdat dat eenvoudiger is dan zich met 
ruim 700 afzonderlijke gemeenten te verstaan, 
anderzijds omdat de sector zelf meestal op lan
delijk niveau is georganiseerd. De pressie van het 
sectoralisme heeft niet alleen de verkokering bij 
het rijk sterk in de hand gewerkt. Het is ook een 
belangrijke oorzaak van centralisatie. 

12. Ver ;;.uiling 
Een laatste centraliserende factor vormt ten slotte 
de verzuiling. Misschien is het ook wel op te vat
ten als een bijzondere vorm van sectoralisme, 
maar ik vindt het toch de moeite waard het apart 
te noemen. De emancipatie van een bepaalde 
groep moet een behoorlijk eind zijn gevorderd, 
voordat men zijn lot in handen durft te leggen 
van die 700 verschillende gemeentebesturen. 
Veelal is de strijd op rijksniveau verder dan de 
ontwikkeling in alle uithoeken van ons land. Zo 
te zien is het niet verwonderlijk dat emancipa
toire bewegingen zich vooral op. het rijk richten. 
Bij onze verzuiling komt daar echter bij dat door 
de zo langzamerhand voltooide emancipatie van 
katholieken en gereformeerden en door de ont
kerkelijking het verzuilde karakter van allerlei 
instellingen op de tocht is komen te staan. Daar
door wordt de machtspositie van de zuilen on
dergraven. Dat leidt er toe dat men op landelijk 
niveau probeert allerlei waarborgen te scheppen 
opdat het netwerk van verzuilde instellingen in 
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takt blijft. Men denke aan de Kaderwet Specifiek 

Welzijn die het primaat legt bij het zogenaamde 
particuliere initiatief, dat wil zeggen bij de ver
zuilde instellingen en aan de halstarrige pogingen 
van staatssecretaris Hermes om de schoolbegelei

ding die geheel is opgezet door de gemeenten, op 
een nieuwe rijksleest te schoeien. Het verschijnsel 
komt ook tot uitdrukking in de weerzin bij de 
cDA-bewindslieden bij Onderwijs om de ge
meenten en provincies een betekenende rol te la
ten spelen bij de planning van het onderwijs. 

Weerstanden tegen decentralisatie 

Voor een groot deel vloeien de weerstanden tegen 
decentralisatie voort uit de oorzaken voor centra
lisatie die ik hiervoor heb genoemd. Er zijn echter 
nog een paar andere te noemen. 

1. Afstand van macht 
Decentralisatie betekent dat het rijk, dat wil zeg
gen kamerleden, ministers en - niet te vergeten -
ambtenaren, macht afstaat aan gemeenten en 
provincies. In het algemeen doet men dat niet zo 
gauw. Het is ook opvallend te zien hoe snel be
windslieden, eenmaal op het ministeriële kussen 
gezeten, verknocht raken aan de macht die zij 
daar kunnen uitoefenen. Het spreekt vanzelf dat 
hun ambtenaren weinig zullen nalaten OI:n te be
nadrukken hoezeer het landsbelang is gediend bij 
het op centraal niveau houden van die macht. 
Belangrijke verschuivingen in machtsverhoudin
gen komen meestal alleen tot stand door strijd en 
als gevolg van bijzondere omstandigheden. Mis
schien dat de omstandigheid van de economische 
crisis bijzonder genoeg is. Strijd zal in elk geval 
nog volop gevoerd moeten worden. 

2. Koppeling aan nationaal beleid 
Er zijn uiteraard een aantal zaken die de meesten 
van ons voor het gehele land door het rijk gere-

geld willen zien. Dat zijn behalve de landsver

dediging bijvoorbeeld het inkomensbeleid, de 
hoofdlijnen van het werkgelegenheidsbeleid, de 
rechtshandhaving en de rechtszekerheid . Door
dat dit soort zaken echter tot de verantwoorde

lijkheid van het rijk worden gerekend, komen als 
vanzelf allerlei aanverwante zaken ook in de 
rijkssfeer. Omdat bijvoorbeeld het inkomensbe
leid rijksbeleid is, moet het rijk zich ook bemoeien 
met het huurbeleid en daardoor kan de volkshuis
vesting alleen mondjesmaat worden gedecentra
liseerd. Iets dergelijks doet zich voor bij de 
rechtshulp, die na verwant is aan instellingen in 
de gemeentelijke sfeer, zoals sociale raadslieden 
en het maatschappelijk werk. Niettemin is er nu 
een wetsontwerp dat de rechtshulp volledig tot 
rijksverantwoordelijkheid maakt. Het raakt im
mers de rechtshandhaving. Ook de nieuwe Ka
dasterwet laat het kadaster volledig in rijkshan
den, alhoewel de gemeenten gegevens verzame
len die nauw aansluiten bij de bestanden van het 
kadaster. Rechtszekerheid is echter een rijks
verantwoordelijkheid en dus blijft het kadaster 
een rijkszaak. In een aantal van deze gevallen 
kan ik er best vrede mee hebben dat taken bij het 
rijk blijven. We moeten alleen erg oppassen dat 
we abstracties als rechtszekerheid en dergelijke 
niet zo opblazen dat alles bij het rijk blijft. 

3. Zwakke integrale krachten bij het rijk 
De Commissie-VonhoffS heeft meeslepend be
schreven hoe zwak de integrale krachten bij het 
rijk zijn vergeleken met de 'wereld van de sec
toren'. Interdepartementale coördinatie is uiter
mate zwak. Noch Algemene Zaken, noch Bin
nenlandse Zaken kunnen veel uitrichten tegen de 
vakdepartementen die de sectorbelangen dienen 
en ook de Raad van State laat in dit opzicht ver
stek gaan. Het gevolg is dat een integraal beleid 
als het decentralisatiebeleid in de rijksorganisatie 
maar heel weinig kans krijgt en alleen tegen de 
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verdrukking in tot stand zou kunnen komen. Veel 
politieke druk, niet alleen op de minister van Bin
nenlandse Zaken, maar vooral op de vakministers 
is in elk geval onontbeerlijk. 

4. Wantrouwen in de gemeentebesturen 
Men moet het aantal mensen in Den Haag dat 
weinig fiducie heeft in het bestuur van gemeenten 
en provincies niet onderschatten. Velen spreken 
ietwat meewarig over hetgeen de gemeenten en 
provincies doen en vooral de gemeenten zouden 
er nogal eens een potie van maken. Meestal 
wordt dat dan verklaard met de (te) geringe 
afstand tussen bestuurder en burger op het lokale 
niveau, waardoor de noodzakelijk geachte objec
tiviteit in gevaar zou komen. Gemeentebesturen 
zouden veel te veel zelf deel uitmaken van de lo
kale gemeenschap om onafhankelijk, los van 
persoonlijke factoren te kunnen optreden. 

Als ander groot bezwaar tegen het lokale 
bestuur wordt vaak aangevoerd dat de gemeen
ten over onvoldoende deskundigheid, in het bij
zonder specialistische kennis, beschikken om al
lerlei taken aan te kunnen. Dat het sinds de Com
missie-Vonhoff moeilijk is om vol te houden dat 
het bij het rijk allemaal zo goed loopt, doet niets 
af aan het feit dat het vertrouwen in de gemeen
tebesturen niet groot is . Dat geldt ook voor de 
provincies, getuige de zorg van een rijksambte
naar geuit tijdens een discussie over de mogelijk
heden om het zogenaamde arbeidsvoorzienin
genbeleid van het ministerie van Sociale Zaken 
te decentraliseren naar de provincies. Dat kon 
niet volgens deze ambtenaar, want de provincies 
zouden de gelden voor omscholing van werklozen 
misschien wel gaan besteden aan cursussen 
pitriet-vlechten. 

Hoe verder? 

Ondanks een aantal pogingen in de goede rich-

ting is de decentralisatie nog maar nauwelijks op 
gang gekomen. De structuur van de rijksdienst 
lijkt er voorlopig niet op berekend dat verreiken
de besluiten op dit gebied zullen worden geno

men, laat staan uitgevoerd. Er zijn bovendien een 
aantal andere barrières die niet zomaar kunnen 
worden genomen. 

Wat zou een partij als 0'66 kunnen doen om 
toch die kant op te gaan. Ministers kunnen na
tuurlijk in hun portefeuille het nodige doen. Dan 
moeten ze wel opgewassen zijn tegen hun te
genstribbelende ambtenaren en ook niet opzien 
tegen het verwijt dat zij hun sector verkwanselen. 
Zeevalking heeft bij Verkeer en Waterstaat een 
aantal beslissingen genomen op het gebied van 
het wegen beheer en het openbaar vervoer die de 
goede kant opgingen. De andere 0 '66 ministers 
in het tweede en derde kabinet-Van Agt hebben 
wat dit betreft minder van zich laten horen. 

Ook kamerleden kunnen invloed in de richting 
van decentralisatie uitoefenen. Allereerst door er 
bij de vakministers op te blijven aandringen . 
Daarnaast door niet tegelijkertijd allerlei centrale 
maatregelen van diezelfde vakministers te vra
gen. Het idee van Nuis voor een wet op de kunst 
is natuurlijk zo centralistisch als het maar zijn 
kan, maar ja, kunst is natuurlijk ook weer zoiets, 
dat je niet aan de 'barbaren' in gemeenteraden 
en provinciale staten kunt overlaten. 

Psychologisch belangrijk is ook dat 0'66 geen 
schriftelijke vragen stelt aan ministers over het 
doen en laten van gemeenten en provinciebestu
ren. Als zij daarvoor belangstelling hebben, moe
ten zij het maar spelen via de 0'66-leden van ge
meenteraden en staten . Wat de partij zelf betreft: 
een motie aannemen ten faveure van decentrali
satie in abstracto is niet zo moeilijk. Het zou ech
ter pas zoden aan de dijk zetten als het hele 
programma stelselmatig op decentralisatiemoge
lijkheden zou worden bekeken. Ik vrees dat we 
dan op heel wat voorstellen zouden stuiten die 
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meer centralistisch dan decentralistisch van aard 

zijn. Dat is ook niet verwonderlijk zolang het 
programma goeddeels een optelsom is van het 
werk van de verschillende sectorale werkgroepen. 

Ook daar zitten, net als op de ministeries, mensen 
met een aantal ideeën hoe het in hun sector zou 
moeten. Om die ideeën te verwezenlijken door 
het gehele land is het veruit het eenvoudigste dat 

er door het rijk wordt ingegrepen . Ook binnen 
0'66 is er veel behoefte aan een afwegingsmoge
lijkheid tussen enerzijds de briljante ideeën voor 
een bepaalde sector en anderzijds de wens van 
decentralisatie . 

Daarnaast zou de partij kunnen bezien of zij 
kan komen tot een algemene strategie voor de 
decentralisatie. Dat zou een strategie van de lan
ge adem moeten zijn, waarbij niet de illusie wordt 
gekoesterd dat het met grote sprongen zal kun
nen. Veeleer zal het een kwestie moeten zijn van 
'frapper toujours ', waarbij elke gelegenheid om 
tot vergroting van de beleidsvrijheid van ge-

meenten en prOVlllCJes te komen, wordt aan

gegrepen en telkens nieuwe kleine stappen in die 
richting worden gezet. Decentralisatie gaat in te
gen een ontwikkeling van tientallen j a ren. Er is 
een (culturele) revolutie nodig om dat tij te ke

ren. Zolang die revolutie niet uitbreekt, zullen wij 
hem moeten maken. 

december 1982 
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